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                       منصور طبيعى

مدير بنياد فارس شناسى       



بخش اول:
       آيين گشايش يادروز حافظ

ــم آيين گشايش  ــت كه در مراس ــخن رانى هايى اس مطالب مندرج در اين بخش، خالصه اى از س
يادروز حافظ در نوزدهم مهرماه 1390، ايراد شده است.





آي ت اهللا ايمانى
نماينده ى ولى فقيه در استان فارس و امام جمعه ى شيراز

عرض سالم دارم به تمام ميهمانان عزيز به ويژه جناب آقاى دكتر احمدى نژاد
ــت حافظ را گرامى مى دارم و اميدوارم روزگارى فرا برسد  ــتم مهر ماه، روز بزرگداش بيس
ــعار خود به انسان و انسانيت  ــرى، معارف بلندى كه اين نادره ى دوران در اش كه جامعه ى بش

تقديم كرده را بهتر بشناسد و با مبانى فكرى او، بيشتر آشنا شود.
ــليم  ــظ، قبل از اين كه به تربيت ديگران بپردازد، به خود پرداخت و چنان در مقام تس حاف
ــفتگى هاى اجتماع عصر خويش،  كنار  ــت كه با همه ى جنگ ها، خون ريزى ها و آش گام گذاش
ــش را  آمد و پر از آرامش بود. گويا اقيانوس عظيمى بود كه بادهاى مخالف نمى تواند آرامش

به هم بزند.
ــان كامل  ــت را برگزيد و از طريق اهل بيت و واليت انس ــازى، راه درس او براى خودس

حركت را آغاز كرد و در سرتاسر ديوانش راه واليت را به ما نشان داد.
او كه خود هم چون پروانه اى پرسوخته گرد شمع انسان اعظم و كامل مى چرخيد، توانست 
ــايد به همين  ــازد و ش ــته ى آن خودش را جاودانه س با الهام گيرى از قرآن و محتواى برجس
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دليل است كه بيش تر انسان هايى كه در راه طريقت و عرفان گام برداشته اند، با حافظ مأنوس 
بوده اند.

ــعر ميانه نداشت؛  اما  ــريف الدين جرجانى كه چندان با ش ــتاد حافظ، مير سيد ش حتى اس
ــه از حافظ مى خواست كه شعرهاى جديدش را براى او بخواند و معتقد بود كه اين ها  هميش

الهامات ربّانى هستند.



دكتر  محمود احمدى نژاد 
رئيس جمهور

خداى بزرگ را سپاس گزارم كه بار ديگر توفيق سفر به استان فارس و شيراز، شهر فرهنگ 
و هنر و ادب، را عنايت فرمود و خدا را سپاس گزارم كه يك بار ديگر به من توفيق داد تا در 

مراسم حضرت حافظ، آن انسان وارسته ى به خدا پيوسته حضور داشته باشم. 
 امروز در بزرگ داشت كسى دور هم جمع شده ايم كه از مرز رنگ، نژاد، جغرافيا، مرزهاى 
ــت و به مرزهاى  ــات و خودخواهى ها عبور كرده اس ــاى گوناگون تعصب ــادت و حجاب ه ع
ــت. شخصيتى پر رمز و راز كه هركس كه با انديشه ى او، با مرام او،  ــده اس حقيقت نزديك ش
ــنايى ديرينه مى كند و در هر مرتبه ى انسانى كه باشد، خود را  ــنا مى شود با او احساس آش آش

در او و در كالم او باز مى يابد. 
ــت. بدون ترديد او يك فيلسوف موّحد و يك  ــتان اس حافظ، الگوى موّحدان و خداپرس

عارف به حق پيوسته است. 
ــت؛ اّما از مرزهاى مكتوب فراتر رفته است و با حقيقت قرآن، يعنى قرآن   حافظ قرآن اس

ناطق آشنا شده و پيوسته است. 
ــان داده است و سخاوتمندانه معرفت و محبتّى را  ــنى نش راه وصول به حقيقت را به روش
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ــت در كالم معجزنشان خود و در ظرف زيباى شعر و غزل به بشّريت هديه  كه خود يافته اس
كرده است. 

ــش قرن، زنده تر و دلچسب تر است و كام و جان  ــت كه پس از ش غناى كالم او چنان اس
ــيرين مى كند. حافظ حلقه ى وصل همه ى حقيقت جويان عالم است كه اين  اهل معرفت را ش
ــان دهنده ى پيوند عميق كالم حافظ با حقيقت است و البته هرچه و هركه با حقيقت پيوند  نش

بخورد جاودانه مى شود. حافظ مى گويد: 

صد گداى همچو خود را بعد از اين قارون كنم من كه ره بردم به گنج لـطف بـى پـايـان دوسـت 

ــخن را از بندگى سلطان آفرينش و گنج خويش را از خزانه ى آن  ــلطانى س البته او مقام س
ــت كه خدا فرمود هيچ چيز نيست مگر آن كه خزانه ى آن نزد ماست و ما آن  ــاه گرفته اس پادش

را جز به قدر معلوم نازل نمى كنيم. 
ــق است كه در دلبرى انسان كامل از او به دست آمده است.  گنج بى كران حافظ، گنج عش

خودش فرمود:

ــادى در دل ويران ما  ــود نه ــق خ ــايه ى دولت بر اين گنج خراب انداختى گنج عش س

ــت كه اين دو ريسمان دو جلوه از يك  ــمان چنگ زده اس عزيزان من، حافظ به دو تا ريس
حقيقت  هستند؛ قرآن مجيد، كه حافظ به اعماق آن آگاه بود، خودش مى فرمايد: 

ــارده روايتعشقت رسد به فرياد گر خود به سان حافظ  ــا چه ــر بخوانى ب ــرآن زب ق

 و ديگرى، انسان كامل كه جام جهان نما و بلكه باالتر جام تجلى صفات و اسماء حق تعالى 
است. 

ــت  ــانى خود دس حافظ در اين اعتصام در حقيقت به آب حيات و در واقع به حقيقت انس
پيدا كرد. 
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عموم غزليات حافظ توصيف اين تجلى است. 
ــى جز انسان كامل است كه همه ى اسماء در آن ظهور پيدا مى كند، همه ى اسماء   چه كس
و صفات الهى فقط و فقط در انسان كامل متجلى مى شود و حافظ به روشنى و وضوح اعالم 

مى كند كه از جام تجلى صفات، باده نوشيده است. 

ــحر از غصه نجاتم دادند ــب آب حياتم دادنددوش وقت س واندر آن ظلمت ش
ــو ذاتم كردند ــعه ى پرت ــد بى خود از شعش دادن ــم  صفات ــى  تجل ــام  ج از  ــاده  ب

حافظ در موارد متعدد اين راه را به روشنى مورد اشاره قرار مى دهد: 

بدرقه ى رهت شود همت شحنه ى نجف حافظ اگر قدم زنى در ره خاندان به صدق

ارتباط حضرت حافظ را با اهل بيت و امام عصر(عج) از زبان خود حافظ بيان مى كنم. 
 مى فرمايد: 

ــرس پ ــر  خيب در  ــده ى  زكنن ــردى  ــرسم ــر پ ــه ى قمب ــرم زخواج ــرار ك اس
ــه صدقى حافظ ــب فيض حق ب ــرس گر طال ــر پ ــاقى كوث ــمه ى آن زس سرچش

ــت. همه ى دار و ندار خودش را و موجوديّت خودش را از  ــان كامل اس او دلداده ى انس
ــج) بى تابى مى كند و  ــان كامل يعنى امام عصر (ع ــق انس ــان كامل مى داند. حافظ در عش انس
ــت كه هركس به قدر همت و معرفت خود از درياى بى كران و كوثر  ــوزد. او معتقد اس مى س

واليت و امامت بهره مى برد. 
مى فرمايد: 

ــت اوس ــت  محب ــراپرده ى  س ــتدل  اوس ــت  طلع ــه دار  آين ــده  دي
ــون ــدو ك ــاورم ب ــر در ني ــه س ــن ك ــت م اوس ــت  منّ ــار  ب ــر  زي ــم  گردن
ــار ي ــت  قام و  ــا  م و  ــى  طوب و  ــو  ت ــــت   ــه قدر هّمت اوس ــر هر كس ب فك
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ــه عجب؟  ــوده دامنم چ ــه آل ــر من ك ــت گ اوس ــت  عصم ــواه  گ ــم  عال ــه  هم
ــرم كه صبا ــه در آن ح ــم ك ــت من كه باش اوس ــت  حرم ــِم  حري ــرده دار  پ

ــگ و بــوى صـحـبــت  اثـر رنـــ هــر گــل نــــو كــه شـــد چــمــن آراى 
اوســـت

و البته ادامه مى دهد :
ــرب  ط ــج  گن و  ــقى  عاش ــك  ــتمل ــت اوس ــن صحب ــه دارم زيم هرچ
ــه باك؟ ــديم چ ــدا ش ــر ف ــن و دل گ ــت م ــالمِت اوس ــان س ــدر مي ــرض ان غ
را  ــظ  حاف ــه  ك ــن  مبي ــر  ظاه ــر  ــتفق اوس ــِت  محب ــه ى  گنجين ــينه  س

در جاى ديگر مى فرمايد:
ــتان حضرت دوست كه هرچه بر سر ما مى رود ارادت اوستسر ارادت ما و آس
ــت نديدم، اگرچه از مه و مهر ــتنظير دوس ــل رخ دوس ــا در مقاب ــادم آينه ه نه
ــان را  ــانه زدى زلِف عنبرافش كه باد غاليه سا گشت و خاك عنبر بوستمگر تو ش
ازل همچو الله ى خودروستنه اين زمان دِل حافظ در آتِش هوس ست كه داغ دارِ 

ــان كامل؛ يعنى توجه به همه ى جلوه هاى رحمانى. او  ــت كه توجه به انس حافظ معتقد اس
معتقد است، معرفت و علم  نزد امام و انسان كامل است و دسترسى به حقيقت، دسترسى به 
ــق است. چشم و جانى كه از حصارها  ــم حقيقت بين و جان عاش علم و معرفت، نيازمند چش
ــتى  ــل، در واقع جمال خداوند در ظرف عالم هس ــان كام ــا عبور كند. امام و انس و حجاب ه
ــت كه حجاب و حصارى نباشد و چشم دل انسان به جاى  ــت و ديدن او زمانى ميسر اس اس
ديگرى منحرف نشود. در دعا و زيارت شعبانيه آمده است: خدايا مرا از همه ى دلبستگى ها و 
ــم دل ها را به نور توجه  همه ى موجوديّت ها، منقطع كن. خدايا اين را به من هديه كن و چش
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ــم دل ما حجاب هاى نورانى را پاره كند و از بين ببرد.  ــن كن تا جايى كه چش به خودت روش
ــان هرچه باالتر مى رود حجاب هايى از نور انسان را محدود مى كند، تا جايى كه به معدن  انس

عظمت متصل بشود. 
حضرت حافظ چنين مى فرمايد: 

وين كجا مرتبه ى چشم جهان بين من است ديـدن روى تـو را ديـده ى جـان بـيـن بايد

چشمى كه خيره به سطوح پايين است، چگونه مى تواند عالم باال را ببيند، اين جهان مادى 
خود يك حجاب است. ضخيم ترين حجاب كه بايد با چشم نافذ و چشم جان، از اين حجاب 

عبور كرد. حافظ اين را تفسير مى كند.
ــرده ولى ــاب و پ ــدارد نق ــال يار ن داردجم ــر  نظ ــا  ت ــان  بنش ره  ــار  غب

ــار من باش كه زيب فلك و زينت دهر  از مه روى تو و اشك چو پروين من استي

 يا اين كه فرمود: 

ــام افتاد حسن روى تو به يك جلوه كه در آينه كرد ــش در آيينه ى اوه ــن همه نف اي
يك فروغ رخ ساقى است كه در جام افتاد اين همه عكس مى و نقش نگارين كه نمود

ــيدن به آسمان احساس و   حافظ اعتقاد دارد كه مقدمه ى دريافت عنايات خدا يعنى پركش
ادراك فقر در برابر ذات غنى خداست يعنى مقدمه ى حركت. يعنى اين كه انسان احساس كند 
كه فقير است. چيزى ندارد از خودش و همه چيز متعلق به خدا و خليفه اهللا است. توجه حافظ 
ــاس مقدمه ى عنايت خداوند است بسيار عميق و اصيل  ــان و اين كه اين احس به فقر ذاتى انس
ــتغنى بداند، دل مرده  ــاس فقر نكند و يا اين كه خود را مس ــت. از نظر حافظ  دلى كه احس اس
ــت و ذوق و ابتهاج و انگيزه اى در اين دل وجود ندارد و در نقطه ى  ــت چرا كه ساكن اس اس
ــت و چيزى ندارد. يك ظرف بزرگى  ــاس كند كه در مقابل خدا هيچ اس مقابل، دلى كه احس
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است كه خداى متعال از عنايات خودش آن دل را پر مى كند. 
حافظ فرمود: 

ــى دار ــن ارزان ــا به م ــر خداي ــت فق كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است دول
زان كه منزلگه سلطان دل مسكين من است واعظ شحنه شناس اين عظمت گو مفروش

يا در جاى ديگر مى فرمايد: 
ــم كردند ــعه ى پرتو ذات ــود از شعش ــدبى خ دادن ــم  صفات ــى  تجل ــام  ج از  ــاده  ب
مستحــق بـودم و ايـن ها بـه ذكـاتـم دادنـــدمن  اگر كامروا گشتم و خوش  دل چه عجب

زكات را به فقير مى دهند كسى كه احساس كند كه فقير است. عزيزان من، تا طلب نباشد 
ــن است كه طلب تابع فقر است وقتى  ــت نمى آيد بايد طلب كرد و خيلى روش چيزى به دس
آدم مى داند چيزى را ندارد طلب مى كند اگر احساس كند كه چيزى دارد ديگر طلب نمى كند. 

ــا كام من برآيد  ــب ندارم ت ــت از طل ــان زتن برآيددس ــد به جانان يا ج ا تن رس

ــيدن به مراتب كمال نيازمند امام و راهنماست.   از نگاه حافظ طى كردن راه هدايت و رس
بدون امام و راهنما كسى ره به جايى نخواهد برد. 

فرمود: 
ــه بى همرهى خضر مكن ــر گمراهى قطع اين مرحل ــت بترس از خط ظلمات اس

يا اين كه فرمود: 
ــت ياف ازو  ــات  حي ــر  خض ــه  ك ــى  داردآب ــام  ج ــه  ك ــو  ج ــده  ميك در 

يا اين كه فرمود: 
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ــادتحافظ از دست نده دولت اين كشتى نوح  ــرد بني ــوادث بب ــان ح ــه طوف ورن

 او در موارد متعددى به پيرمغان اشاره مى كند: 
ــت ــه بوديم و همان خواهيم بودحلقه ى پيرمغان از ازلم در گوش اس برهمانيم ك

 يا اين كه مى فرمايد: 
ــم برهاند  ــه زجهل ــر مغانم ك ــده ى پي ــدبن ــد عيِن عنايت باش ــا هر چه كن پير م

حافظ، هيچ راهى براى كمال جز رسيدن به پيرمغان و پيروى از پيرمغان كه همان راهنما 
و مرشد و نمادى از انسان كامل است، نمى شناسد. 

ــايد ــان در به روى بگش ــه پيرمغ ــرم ن ــم گ ــا جوي ــاره از كج ــم چ ــدام در بزن ك

يا
ــه ى ميخانه خانقاه من است  ــت منم كه گوش ــاى پيرمغان ورد صبح گاه من اس دع

 اما حافظ از اين  مراحل عبور مى كند و به مرز ذات مى رسد:
ــر از جلوه ى ذاتم دادندبعد از اين روى من و آينه ى وصف جمال كه در آن جا خب

 يا
ــهد و شكر از سخنم مى ريزد  ــاخ نباتم دادند اين همه ش ــت كزان ش اجر صبرى س

در جاى ديگر مى فرمايد: 
ــا صبر و ثباتم دادندهاتف آن روز به من مژده ى اين دولت داد ــه بدان جور و جف ك
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ــق واصل است.  چه طور ممكن است باالترين مفاهيم، مسائل  حافظ در حقيقت يك عاش
فلسفى، مفاهيم عرفانى و حقايق هستى در كوتاه ترين بيان و زيباترين و دلنشين ترين بيان گفته 

شود و هركس در مرتبه ى خودش كه مى خواند فكر مى كند، برايش آشناست. 
 شعاع عشق حافظ از ابعاد وجودى خودش باالتر رفت و همه ى آفاق را فرا گرفته. خود 

حافظ در وصف عشق و خودش چنين مى فرمايد: 
قدسيان گويى كه شعر حافظ از بر مى كنند صبحدم از عرش مى آمد سروش عقل گفت

 و در آخر از زبان شهريار بلند مرتبه در وصف حافظ، چند بيت را مى آورم. 
شهريار فرمود: 

ــان خواهد بود  ــا كه از طارم ميخانه نش ــاق ابروى توام قبله ى جان خواهد بودت ط
چشم ما در پى خوبان جهان خواهد بود   پيش از آنى كه پر از خاك شود كاسه ى چشم
ــت  شعر حافظ همه جا ورد زبان خواهد بودتا جهان باقى و آيين محبت باقى اس
تا ابد آب از اين چشمه روان خواهد بود حافظا چشمه ى اشراق تو جاويدانى ست
ــو دريافته ام ــات ت ــر خراب ــت پي روحم از صحبت اين پير جوان خواهد بود صحب
ــحرى مشك فشان خواهد بود زنده با ياد سر زلف تو جان خواهم كرد تا نسيم س

و در بدرقه اين غزل از خود حافظ: 
ــا بود ــرو صهب ــا در گ ــر م ــال ها دفت ــاى ما بود س ــده از درس و دع ــق ميك رون
ــتان ــان بين كه چو ما بدمس ــش زيبا بودنيكى پيرمغ ــم كرم هرچه كرديم به چش



دكتر محمدجواد ادبى 
رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگى كشور

ــام جم دارد ــت و ج ــى كه غيب نماس ــود چه غم دارددل ز خاتمى كه دمى گم ش
ــان مده خزينه ى دل ــرم داردبه خط و خال گداي ــى ده كه محت ــت شاه وش به دس
ــد جفاى خزان ــر درخت تحمل كن ــدم داردنه ه ــه اين ق ــروم ك ــالم همت س غ
ــرم داردز سّر غيب كس آگاه نيست قّصه مخوان ــن ح ــرم دل ره بدي ــدام مح ك
ــغل ــدم دارددلم كه الف تجّرد زدى كنون صد ش ــاد صبح ــو ب ــوى زلف ت ــه ب ب

ــوف  ــت؛ بحث الهيات غيبت يا كس يكى از مباحثى كه امروزه در مورد الهيات مطرح اس
ــت. كسانى كه اديان را به بخش هاى مختلف تقسيم مى كنند، معتقد هستند كه آن زمان كه  اس
آدمى در بهشت بود، و به تعبير استعارى، خداوند در بهشت قدم مى زد، دوران طاليى ارتباط 
ــاس بحث الهيات كسوف در آن دوران، 6/6 حقيقت در دسترس  ــان با خداوند بود. بر اس انس
ــى ما به حقيقت كم تر و كم تر شد و  ــت زمان ميزان دسترس آدمى بود؛ اما به تدريج و با گذش

امروزه نزديك به 1/6 حقيقت در دسترس ما قرار دارد.
يكى از داليلى كه ديگر عشق هاى افالطونى در ميان انسان ها ايجاد نمى شود و بسيارى از 
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ماجراها و داستان هاى قديمى عاشقانه به نظر افسانه مى آيد، همين دور شدن از حقيقت است.
و حافظ به طوركامل اين علم را و اين حس را مى شناسد كه مى گويد:

(كدام محرم دل ره درين حرم دارد)
و البته حافظ گويى آن دوران طاليى رويارويى با حقيقت را هم مى شناسد، كه مى سرايد:

ــد برآي ــه  پيال از  ــى  م ــاب  آفت ــون  ــر آيدچ ــاقى هزار الله س ز باغ عارض س

بنابراين، گويى در اين دوران حافظ مى تواند پناهگاه كسانى باشد كه از اين دورى حقيقت 
در رنج و عذاب هستند. پناهگاهى كه اين درد را به خوبى مى شناسد و به جهت بعضى كشف 

و شهودها گوشه اى از درمان را با خود دارد.

 



مشق عاشقى

نظـريه ى عشق در جهان بينى لسان الغيب 
خـواجـه شمـس الـدين حـافـظ شيرازى

                                                               حسين صادق عابدين
استاندار فارس

چكيده
در اين گفتار به اختصار، نظريه ى هستى شناسانه ى عرفان اسالمى با تأكيد بر مكتب تجلى 
ــود و با ذكر شواهدى از ديوان  ــيخ اكبر محى الدين عربى بررسى مى ش ــاس تبيين ش و بر اس
ــان داده مى شود كه خواجه ى شيراز در عرفان نظرى، جهان آفرينش را طفيل  ــان الغيب، نش لس
ــق حق تعالى به كماالت ذات در مرحله ى احديت،  ــت و از نگاه او عش ــق مى دانسته اس عش
ــن او بوده است و آشكارسازى محاسن و محامد  انگيزه ى ذات او براى ظهور و تجلى محاس
او كه به اصطالح كرشمه ى حسن ناميده مى شود، باعث ايجاد عالم و مراتب هستى شده است. 
ــق نه تنها يك لطيفه ى روحانى و وجه امتياز انسان از ملك  بنابراين، از ديدگاه حافظ، عش
و ساير آفريدگان خداوند است، بلكه  آغاز و انجام آفرينش است. نتيجه آن كه عشق، در نگاه 
ــت. عشق در نگاه حافظ امانت  ــوز مبناى حكمت نظرى و حكمت علمى اس آن رند عالم س

الهى؛ كيمياى روح بخش و عروه الوثقايى نجات بخش و بهترين مسلك سلوك الى اهللا است.
كليد واژه: عشق، تجلى، كرشمه حسن، فيض اقدس، فيض مقدس
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فَسوَف يّأتِى اهللاُّ بَِقوم يُِحبُُّهم َو يُحبُّونَُه (مائده، 54)

خداوند قومى را خواهد آورد كه خداوند آن ها را دوست دارد و آن ها نيز خداوند را.

مقدمه
زد دم  ــى  زتجل ــنت  حس ــو  پرت ازل  ــه عالم زددر  ــد و آتش به هم ــق پيدا ش عش
ــرت و بر آدم زدجلوه اى كرد رخت ديد ملك عشق نداشت ــد از اين غي عين آتش ش
ــان بر هم زدعقل مى خواست كز آن شعله چراغ افروزد ــيد و جه برق غيرت بدرخش
ــاگه راز ــه آيد به تماش ــت ك ــينه ى نامحرم زدمدعى خواس ــت غيب آمد و بر س دس
ــمت همه بر عيش زدند ــر غم زدديگران قرعه ى قس ــه هم ب ــود ك ــا ب ــده م دل غمدي
ــت دست در حلقه ى آن زلف خم اندر خم زدجان علوى هوس چاه زنخدان تو داش
كـه قــلـم بـــر ســر اسـبــاب دل خـرم زدحـافظ آن روز طرب نامـه عـشـق تـو نـوشـت

چرا خداوند خدا؛ در اوج استغنا و بى نيازى؛ جهان را بيافريد؟
اين پرسش يكى از كهن ترين و خرد سوزترين پرسش هايى است كه از ديرباز جان و دل 
ــت. جهان چرا؟ و چگونه آفرينش شده است؟  ــته اس ــغول داش متفكران بزرگ را به خود مش

پاسخ-گويى به اين پرسش اساسى، هدف فيسلسوفان و متكلمان و عارفان بوده است. 
ــخ  ــش پاس ــفى يا كالمى و عرفانى به نوعى به اين پرس هر يك از مكاتب حكمى و فلس
ــتر تاريخ تفكر، گفتمان هاى گوناگون الهياتى را آفريده  ــخ هاى متنوع در بس گفته اند و اين پاس
ــت. يكى از جذاب ترين پاسخ ها، تبيينى است كه بنيان گزار عرفان نظرى اسالم، شيخ اكبر،  اس
محى الدين عربى، از چرايى و چگونگى آفرينش ارايه داده است. او با مطالعه ى عميق مكاتب 
ــفه ى مشاء و نظريات حكمايى مانند فيلون، فرفريوس .... و  ــفى پيش از خود اعم از فلس فلس
ــيه و با غور و تفحص در منابع اصيل  ــيحى و گرايش هاى غنوس با تأمل در آراء متكلمان مس
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ــاهدات  ــيره ى نبوى و بهره گيرى از رياضت هاى فكرى و مش ــالمى مانند قرآن كريم و س اس
ــند و الهام بخش تدوين نمود كه مورد استقبال بسيارى  قلبى خود و ... نظريه اى بديع، خردپس
ــتقيم  از متفكران بزرگ قرار گرفت؛ تا آن جا كه بزرگانى مانند صدرالدين قونوى به طور مس
ــرح و بسط اين نظريه پرداختند و ديگر متفكران مانند مالصدرا در بنيان گزارى حكمت  به ش
ــتقيم از آن سود بردند؛ اما در اين ميان حافظ شيرازى كه بى شك يكى  متعاليه به طور غيرمس
از قله هاى عرفان اسالمى است و بلنداى انديشه او در هاله ى هنر و ابرهاى متراكم و پر بركت 
ــكلى ديگر و به همراه ابداعات و تأمالت  ــيده شده است - به ش غزل و آرايه هاى ادبى، پوش
شخصى و ذوقيات لطيف خود اين نظريه را به اوج رسانده و در آن ميناكارى هايى كرده است 
كه با روح لطيف ايرانى و مكتب اهل بيت و معارف بلند آن ارتباطى عميق دارد. هرچند هنوز 

اين كان قدسى، كشف و استخراج نشده است.

طرح مسأله
دقيقه اى است كه هيچ آفريده نگشاده استميان او كه خـدا آفـريـده اسـت از هيـچ

ــت. به تعبير  ــالم، خداوند غنى بالذات اس ــن اديان ابراهيمى، به ويژه دين اس ــا بر فرامي بن
حكمت اسالمى او واجب الوجود بالذات من جميع الجهات است. يعنى هيچ جهتى در وجود 
ــد. حال اين  ــته باش ــت كه در حق تعالى به طور بالفعل تحقق نداش و هيچ مرتبه از كمال نيس
ــود كه اگر خداوند در اوج كمال است و هيچ گونه نقص و فقر و نيازى  ــش طرح مى ش پرس
در ذات بى چون او راه ندارد، چرا عالم را آفريده است؟ توضيح آن كه آفرينش، فعل خداوند 
است و خداوند، فاعل آگاه فعل آفرينش است. پس نمى توان فرض كرد كه حق تعالى بى دليل 
دست به كار آفرينش عالم شده باشد. هر فعل حكيمانه اى به منظور رسيدن به غايت و هدفى 
ــد،  ــت. اگر غير از اين باش انجام مى پذيرد كه فاعل مختار؛ پيش از عمل، آن را قصد كرده اس
ــل و آيلت قرآن كريم  ــا مى دانيم كه به تصريح عق ــى پوچ و بيهوده مى نمايد ام ــش فعل آفرين
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آفرينش  همه ى امور، با غايتى حكيمانه صورت پذيرفته است.
ــكل تبيين حكيمانه و هدفمند بودن آفرينش در اين است كه الزمه ى اين ديدگاه،   اما مش
ــل مختارى با اراده ى  ــت. يعنى هرگاه، فاع ــص و نياز در انگيزه ى خالقيت الهى اس ــول نق قب
آگاهانه ى خود، دست به اقدامى مى زند، درصدد رفع نيازى بوده است. انگيزه ى ما از تحصيل 
علم يا كسب مال، نقص ما در علم و مال و نياز ما به آن هدف است. نوشيدن آب و خوردن 
غذا، از تشنگى و گرسنگى ناشى مى شود. حال بايد پرسيد كه حق تعالى كه خود كمال مطلق 
ــت.  ــت با آفريدن عالم و آدم كدام نقص و نياز خود را بر طرف نموده اس و غنى بالّذات اس
تعارض خردسوز در اين جاست كه اگر گفته شود خداوند منّزه از غرض و هدف بوده است، 
ــم موضوعيت پيدا  آفرينش فعل حكيمانه خداوند نخواهد بود و نظريه ى پوچ گرايى و نيهليس
ــده داشته است، پس غناى  ــود خداوند غرض و غايتى از پيش تعيين ش مى كند و اگر گفته ش

ذاتى و كمال مطلق او، توجيه ناپذير خواهد شد.
تعارض ميان غناى ذاتى از يك سو و حكيمانه بودن فعل آفرينش از سويى ديگر، مسأله ى 
اصلى اين ماجرا است. به تعبير كوتاه و گويا دو صفت غنى و حكيم بودن حق تعالى ناسازگار 

مى نمايد و براى حل اين تناقض نما بايد چاره اى خردمندانه انديشيد.
ــد و به تبع آنان گروهى از  ــاء مسلمان مانند فارابى، ابن سينا، ابن رش ــخ حكيمان مش پاس
متكلمان، در تفكيك غرض و هدف بود؛يعنى آنان هدف فعل آگاهانه ى فاعل مختار را به دو 
ــيم نمودند و توضيح دادند كه خداوند  ــته ى غرض خارج ذات و غرض داخل ذات، تقس دس
مانند ما نيازمندان نيست كه در افعال خود، اغراضى خارج از ذات داريم و به اين شيوه نقص 
ــرض داخل ذات دارد. به اين معنا كه حق  ــازيم. بلكه خداوند غ و نياز خود را برطرف مى س
ــوفان  ــطه ى غناى ذاتى خويش به غيرخويش هيچ  عنايت و توجهى ندارد. فيلس تعالى به واس
مشاء اين قاعده را طرح كردند كه: العالى اليتوجه الى السافل. يعنى موجود عالى از آن جهت 

كه علو و كمال دارد به موجودى سافل تر از خود در مراتب وجود توجه نمى كند.
بنابراين حق تعالى اصًال به خارج ذات خود كه همه اسفل از او در مراتب وجودند، توجه 
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ــد تنها به ذات بى چون كامل  ــه اين كه بخواهد آن ها را بيافريند. خداون ــد ب نمى كند. چه برس
ــت. پس آفرينش  خود توجه مى كند و آفرينش عالم معلول و تابع اين توجه به درون ذات اس
فى نفسه موضوع توجه حق تعالى نيست. بلكه پيرو توجه حضرت حق به ذات خويش، ايجاد 
مى شود. فيلسوفان مسلمان با اين تبيين هم حق كمال ذات و غناى حق را پاس داشتند و هم 
ــت و عالم، نتيجه ى فيض و رحمت حق است كه  ــان دادند كه آفرينش، پوچ و بيهوده نيس نش

از ذات بى چون او مى جوشد.

تبيين ابن عربى
ــط و  ــيخ اكبر محى الدين عربى؛ مبانى همان نظريه پيش گفته را مى پذيرد اما آن را بس ش
ــر غيب الغيوب باال  ــكافى هاى نظرى خود را تا مقام غيب مطلق و س ــعه مى دهد و موش توس
ــق  ــهودى خويش، اين نظريه را با اتكاء به مبانى دينى و روايى از عش مى برد و با تأمالت ش

آكنده مى سازد. او به استناد روايت مشهور قدسى كه مى فرمايد:
كنت كنزا خفيا/ مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكى ان اعرف

 چنين مى گويد:
ــى در ذات او در نظر گرفت.  ــا مالحظات عميق عقالنى، براى حق تعالى مراتب ــوان ب مى ت
ــه مرتبه ى غيب مطلق،  ــن مراتب عالم الهوت را تحت تأثير آراء فيلون و افلوطين به س او اي

مرتبه ى احديت و مرتبه ى واحديت نام گزارى مى كند. 

مقام عمائيه
ــت كه فرض مى شود، حق تعالى به ذات  مرتبه ى غيب مطلق يا غيب الغيوب، مرتبه اى اس
ــت. البته اين مهم به لحاظ تحقق و  ــن خويش عارف نيس خود و كماالت و محامد و محاس
ــت اما به اعتبار فرض ذهنى و تقدم و تأخر دهرى و ذاتى، فرضى معقول  فعليت، ناممكن اس
و درست است، به هر حال اين مرتبه از الهوت براى هيچ فهم و دركى قابل دسترس نيست. 
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ــتگان مقرب و انبياى مرسل، معرفت و شناختى از آن مرتبه ندارند و در قرآن  هيچ يك از فرش
كريم و شريعت از آن به هو تعبير شده است. چنان كه در سوره ى توحيد مى فرمايد:

قل هو اهللا احد (بگو او خداى يگانه است)
اين همان مقامى است كه حضرت ختمى مرتبت در باب آن فرمود:

ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك
و خواجه ى شيراز با زبان شيرين شعر فارسى فرمود:

ــاز گير   ــود دام ب ــكـار كس نش ــا ش ــت است دام راعنق ــه باد به دس كانجا هميش

يا در جايى ديگر مى گويد:
در غنچه اى هنوز و صد عندليبت هستروى تو كس نديد و هزارت رقيب هست

مقام احديت
مقام دوم، مقام احديت است. احديت كه به تعبير عارف كامل، حضرت امام راحل، تعين 
ــق تعالى به ذات خود  ــت كه ح ــت.  احديت، مرتبه اى اس اول از مراتب حضرت الهوت اس
ــاعر و عارف است. اما علم او در اين مرحله علمى بسيط  ــما و صفات كماليه ى خود ش و اس
ــما و صفات حق از  ــت. در اين مرتبه اس ــمائى اس و اجمالى و منّزه از تعين ها و تميزهاى اس
يكديگر تمايز نيافته اند. در لسان قرآن كريم لفظ جالل اهللا كه مستجمع جميع اسماء حق است. 

بر اين مقام داللت مى كند. نام ديگر اين مرتبه در قرآن كريم احد است. (قل هو اهللا احد)

مقام و احديت
حق تعالى در اين مرتبه به ذات خود، محاسن، محامد،كماالت و ذات خويش علم تفصيلى 
مى يابد و در نتيجه اسماء حسناى الهى هر كدام از ديگرى متمايز مى  شوند. مثًال در اين مرتبه 
ــماء الهيه مانند حى، صمد، فرد،  ــاير اس ــم قادر متمايز مى گردد. هم چنين س ــم عالم از اس اس
واحد، غنى، قيوم و ديگر اسماء مراتب فعل مانند رحمان، رحيم، خبير، لطيف، بصير، سميع، 
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عادل، محيى، مميت، باسط، قابض، باطن، ظاهر ... همراه با لوازم و تبعاتشان از همديگر تميز 
مى يابند و البته اين تمايز در مرتبه ى معرفت و اعتبار و مالحظه ى علمى است ولى در مرتبه ى 
ــماى حسناى حق تعالى در مرتبه ى  ــما متحد در يكديگرند. پس اس وجود و تحقق همه ى اس
واحديت وجود، واحد و از نظر مفهوم مختلفند. بنابراين به اين مرتبه واحديت گفته مى شود.

آفرينش و نظريه ى تجلى
ــرا تحقق مى پذيرد؟ درباره ى چرايى  ــوى اهللا چگونه و چ اكنون بايد ديد كه آفرينش ماس
ــلمان تبيينى خردپسند و روح پرور ارايه داده اند كه  ــتى عارفان مس و چگونگى ظهور عالم هس
حافظ شيراز نيز با هنرمندى و شكوه تمام كه ويژه ى روح لطيف ايرانى است اين نظريه را به 

ايما و اشاره و رمز و راز پرورانده است.
ــق تعالى در مرتبه ى واحديت، صفات كماليه و  ــن عربى در اين باب چنين مى گويد: ح اب
ــهود مى كند و اين شهود كه تفصيلى و تام  ــمايى، ش مراتب وجوديه ى خويش را در تعين اس
ــهود ذات و صفات حق كه گنج بى پايان  ــت باعث پيدايش عشق مى شود. يعنى ش و تمام اس
ــق حق تعالى به ذات خويشتن  ــت، مبدا پيدايى عش زيبايى ها و اقيانوس بى كرانه ى خوبى هاس
ــوق و هم عشق. اين تثليث  ــق است و هم معش ــود. در اين مقام حضرت حق هم عاش مى ش
ــوق و عشق است باعث ميل به ظهور مى گردد.  ــق كه همان اتحاد وجودى عاشق و معش عش
ــق ازلى خويش  ــرمدى و عش اكنون خداوند خدا به اقتضاى ذات بى چون خويش و ابتهاج س
ــكار شود و اينك اسم ظاهر حق تعالى  به خويش، مى خواهد كه اين همه زيبايى، ظاهر و آش
مبدا و منشاء خروج او از مرتبه ى غيب الغيوبى مى گردد، اين اراده ى ظهور و تجلى كه منبعث 
از عشق حق تعالى به ذات خويش است در لسان اهل عرفان فيض مقدس ناميده مى شود كه 

در واقع تعيين دوم بوده و مصدر ايجاد جهان ماسوى اهللا است.
ــت با همان حديث قدسى كه  ــت، منطبق اس اين تبيين كه خود گونه اى الهيات عرفانى اس

حق تعالى فرمود:
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كنت كنزا خفيا / مخفيا فاحببت ان اعرف - فخلفت الخق - لكى ان اعرف
در اين حديث «كنز خفى» همان مقام عمائيه و حضرت احديت است.

ــهود كماالت ذات براى ذات  تعبير «فاحبت ان عرف» بيان گر همان مرتبه ى واحديت و ش
است كه منشاء حب الهى به خويشتن و اراده ى او به ظهور اسمايى است.

ــت كه مطابق  ــما و صفات حق در مظاهرى اس ــاره به ظهور اس تعبير «فخلقت الخلق» اش
نظريه ى تجلى، جهان ماسوى محسوب مى شوند.

ــق خداوند به زيبايى هاى خويش آفريده  ــه ى اين نگاه؛ عالم آفرينش به دليل عش در نتيج
ــته است كه  ــت بنابراين حق تعالى براى آفرينش عالم، غرضى خارج از ذات نداش ــده اس ش
ــم نيز همانا ظهور  ــوى ديگر كاركرد اصلى عال ــص و نياز او به اغيار گردد. از س ــتلزم نق مس
ــاهده ى عالم  ــن ضمير هنگامى كه به مش ــت. پس عارف روش و تجلى كماالت ذات حق اس
مى پردازد در واقع مى داندكه عالم اصالتى از خود ندارد. عالم، مظهر اسماء حق است. به تعبير 

ديگر عالم ماسوى آينه اى است كه حق و صفاتش در آن متجلى و آشكار شده است.
ــكوه عارفانه در خالل ابيات و  ــان الغيب را از اين تبيين باش ــاعرانه ى لس حال گزارش ش

غزليات او مرور مى نماييم.

1. عشق در هستى شناسى
الف. قوس نزول هستى / عشق در آغاز:

چنان كه گفته شد از ديدگاه حافظ و ديگر پايه گذاران مكتب تجلى، عشق هم مبدإ آفرينش 
جهان هستى است و هم انگيزه ى حق تعالى از آفرينش. بنا بر اين نگاه، چگونگى پيدايى عالم 

و چرايى پيدايش و هم علت ايجاد عالم، عشق است.

ــى دم زد ــنت زتجل ــو حس ــد و آتش به همه عالم زددر ازل پرت ــق پيدا ش عش

ــون عنقاء مغرب در  ــراپرده ى مقام احديت، هم چ ــح ازل كه حضرت عّزت در س در صب
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ــاهده ى حسن  ــم باطن خويش بيرون آمد و به مش غيب الغيوبى خويش بود از مقام عماء و اس
و زيبايى خويش پرداخت و چنين بود كه عشق پديد آمد (فيض مقدس) و اراده ى حق براى 
ــن) باعث پيدايش عالم شد و به تعبير حافظ نه  ــمه ى حس ظهور تفصيلى اين زيبايى ها (كرش

تنها باعث پيدايى عالم كه باعث شيدايى عالم و آدم گشت. او مى فرمايد:
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

او در جايى ديگر درباره ى مبدأ بودن فيض عشق براى هستى مى فرمايد:
ــرى ــى و پ ــقند آدم ــتى عش ــل هس ــرىطفي بب ــعادتى  س ــا  ت ــا  بنم ــى  ارادت

ــق نبود جهانى نبود و حق تعالى  ــتند و اگر عش ــق  هس آرى عالم و آدم، طفيل وجود عش
هم چنان در مقام غيب مطلق خويش، ساكن قله ى قاف اسم باطن خويش مى غنود.

در همين مقام شيخ محمود شبسترى در گلشن راز مى فرمايد:
ــت ــه جانش در تجلى اس ــزد آن ك ــتبه ن ــق تعالى اس ــاب ح ــم كت ــه عال هم

ب. قوس صعود هستى / عشق در بازگشت
از ديدگاه حافظ، جهان با عشق الهى آميخته است و ذره ذره ى عالم در ذات خود، ظهور 
ــق الهى است و جهان هم چون كاروانى شيدايى و التهاب زده به سوى معشوق ازلى سير  عش
مى كند. پس غايت تكاپوى انسان و جهان، وصال با معشوق ازلى است. اگر قوس نزول هستى 
عشق و كرشمه-ى حسن الهى (فيض مقدس) مبداء و منشاء آفرينش است. در قوس صعود 
هستى اين نيروى عشق است كه عالم و آدم را به سوى قله ى وصال و اتحاد با جلوه ى جمال 

سوق مى دهد.
ــممن به خود نامدم اين جا كه به خود باز روم وطن در  ــرد  ب ــاز  ب ــرا  م آورد  ــه  ك آن 
ــى بزنماى خوش آن روز كه پرواز كنم تا بر دوست ــر و بال ــش پ ــر كوي ــه هواى س ب
ــرغ آن چمنمچنين قفس نه سزاى چون من خوش الحان است ــن رضوان كه م روم به گلش
ــهم يارب از چه حال ــت پادش ــهباز دس ــمن امش نيش ــواى  ه ــد  برده ان ــاد  ي از 
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ــوى خانه روم ــر از اين منزل ويران به س ــل و فرزانه رومگ ــه روم عاق ــا ك ــر آنج دگ
ــن او ــر زلفي ــم در س ــت دين تا چه خواهد شد در اين سودا سرانجامم هنوزروز اول رف
ــى رود آرى ــر نم ــو از س ــوى ت ــواى ك ــده ــن باش ــا وط ــته ب ــب را دل سرگش غري
ــت ــتم مفرس كه سر كوى تو از كون و مكان ما را بس هر دماز در خويش خدا را به بهش
از خلوتـم بـه خــانـه ى خمـار مـى كـشــىبـه يـاد آن لب مـيگـون و چشـم مـســـت

2. آميختگى عشق با هستى عالم و آدم
ــالمى مانند ابوعلى سينا و مالصدرا به موضوع عشق از ديدگاه فلسفى  حكماى بزرگ اس
ــوف بزرگ هر دو بر اين باورند كه  پرداخته اند، صرف نظر از تفاوت ديدگاه هاى اين دو فيلس
ــينا عشق را يك حقيقت فراگير نسبت به  ــق در سراسر مراتب هستى جريان دارد. ابن س عش
ــق را بر اين  ــائط و مركبات، مى داند و عش همه ى موجودات جهان،  از جواهر و اعراض و بس
اساس توجيه مى كند كه خير معشوق بالذات است و در موجودات همين عشق ذاتى به كمال، 
عامل طلب كمال است پيش از كمال و سبب حفظ آن كمال است پس از يافتن و رسيدن به 

آن. پس همه ى موجودات از عشق بهره اى دارند و اين عشق براى آنان ذاتى است.
ــين آن، بر اين باور است كه بيان خودش در تحليل  ــينا و تحس مالصدرا با نقل بيان ابن س
ــت و آن اين كه بر اساس مكتب وحدت وجود، وجود  ــق، كامل تر اس جريان و عموميّت عش
يك حقيقت است با مراتب متفاوت از لحاظ نقصان و كمال و وجود ذاتًا خيرا ست. پس هر 
ــق ذات و كماالت ذات خويش است. چون خير و كمال، معشوق بالّذات  موجودى، ذاتًا عاش
ــت و چون هر معلولى از لوازم كمال علت  ــت و ذات هر علت، كمال معلول خويش اس اس
است، پس هر علتى نسبت به معلول خود، و هر معلولى نسبت به علت خويش، عشق خواهد 
ــق در زنجيره ى علل طولى (به تعبير بوعلى) و يا در تمامى  ــت كه عش ــت. اين چنين اس داش
ــق است كه  ــريان دارد و همين عش ــكيكى وجود (به تعبير مالصدرا) حضور و س مراتب تش
انگيزه و نيروى حركت به سوى كمال اليق را به همه ى اجزاء و مراتب هستى بخشيده است.
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اما در نگاه حافظ به سبب آميخته شدن عشق خداوند با هستى موجودات، نوعى گرايش 
ــت كه رو به سوى حق تعالى دارند. به عبارت ديگر، عشق خداوند  طبيعى در موجودات هس
ــت، باعث عشقى طبيعى و فطرى در جهت  ــده اس ــتى آن ها آميخته ش به موجودات كه با هس
مقابل (عشق بندگان به خداوند) مى شود؛ از اين رو همه ى موجودات جهان، به شكل فطرى 

عاشق خداوند هستند:
ــور و شر عشق خبر هيچ نداشت همه را هست همين داغ محبت كه مراستعالم از ش
ــتهمه كس طالب يارند چه هشيار چه مست ــاه و خرابات فرق نيس ــق خانق در عش
ــا داد ــق به م ــم عش ــج غ ــلطان ازل گن كـس نيـست كـه افتـاده آن زلف دو تـا نيسـتس
كـه نه مسـتم مـن و در دور تو هشيارى هستفتنـه انگـيـز جهان غمزه ى جادوى تو بـــود
ــت پرتو روى حبيب هستهمه جا خانه عشق است چه مسجد چه كنشت هر جا كه هس
ــم ــه نهادي ــزل ويران ــن من ــا روى در اي در رهگـذرى كيســت كـه دامى زبـال نيـست؟ت

3. مسلك عشق
مكاتب عرفانى و حلقه هاى صوفيانه هر كدام بر اساس سنت و تجربه ى خويش، مسير و 
مسلكى خاص براى سلوك الى اهللا طراحى و تدوين كرده اند و با روش هايى خاص، سالكان 
ــوى مقام وصال رهبرى مى كنند اما حافظ راه ديگرى را شايسته مى داند. از ديدگاه او  را به س
ــى خاص اوست در ميان مكاتب و راه هاى سير سلوك، راه  كه صد البته مبتنى بر هستى شناس
عشق با وجود مخاطراتش، امن ترين راه و نزديك ترين راه به سوى حق تعالى است. براى او 
مسلك عشق معبرى است كوتاه كه مستقيم به خانه ى دوست مى انجامد. مشروط بر آن كه در 

اين راه، دانسته و بايسته سلوك نمايى.
ــق ار چه كمين گاه كمانداران است ــقت رسد به فرياد ار چون بسان حافظراه عش عش
ــق بى نصيب مباش ــذارى نمى كنىبكوش خواجه و از عش ــق گ ــه كوى عش اى دل ب
ــدا ببردرونــدگـان طـريـقــت ره بــال ورزنــــــد ــه ز اع ــته رود صرف ــه دانس هر ك
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ــت ــارده رواي ــا چ ــى ب ــر بخوان ــرآن زب ــب بى هنرىق ــرد كس به عي ــه بنده را نخ ك
ــى نمى كن كارى  و  دارى  ــع  جم ــباب  رفـيـق عـشـق چه غم دارد از نشيب و فرازاس

4. كيمياى عشق
حافظ عشق را كيميايى مى داند كه مس وجود را به زر ناب تبديل مى كند و انسان را مستعد 
وصال مى سازد. در نگاه او آيينه ى دل آدمى به دليل تعلقات دنياى دنى، زنگار مى گيرد و قابليت 
انعكاس انوار تجلى و دريافت كرشمه ى حسن دوست را از دست مى دهد. اما اين كيمياى عشق 

است كه زنگار از دل سالك مى زدايد و حجاب هاى فراق را يكى پس از ديگرى كنار مى زند.
ــت از مس وجود چو مردان ره بشوى ــوىدس ــى و زر ش ـــق بياب ــاى عش ــا كيميـ ت
ــق حق به دل و جانت اوفتد ــوىگـر نـور عش ــك خوب تر ش ــاب فل ــز آفت ــاهللا ك ب

***
ــمندهيـچ رويـى نشـود آينـه ى حجـله ى بـخـت ــم س ــر آن روى كه مالند در آن س مگ

***
ــد به عشـق ثبـت اسـت بـر جـريــده ى عـالـم دوام مـاهرگز نميرد آن كه دلش زنده ش

5. عشق و رندى
ــند دارد، در ديوان  ــى معنايى منفى و ناپس با وجودى  كه واژه ى رند در ادب و زبان فارس
ــمانى حافظ معنايى پيچيده و البته آرمانى يافته است. رند   ــى يافته با كالم آس حافظ، دگرديس
ــود ظاهر قلندرانه اش،  ــت كه با وج ــى پاكباز و زرنگ اس در زبان رمزآلود حافظ؛ آزادانديش
باطنى عاشق و زالل دارد، رند از رياكارى و ظاهرسازى پرهيز دارد و چه بسا گاهى هم چون 
ــت اما به مقتضاى حكمت  ــنت مخالف اس مالمتيان كارهايى مى كند كه در ظاهر با عرف و س
ــلوك و حقيقت است. از ديدگاه حافظ عشق و رندى دست در دست يكديگر  و مصلحت س

دارند. عشقى كه حافظ مى پسندد عشقى رندانه است.
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ــازم و مى گويم فاش ــق و رند و نظر ب ــته امعاش ــن هنر آراس ــه چندي ــى كه ب ــا بدان ت

رند به رغم زاهدان؛ راز دان اسرار طريقت است:
كـاين حـال نيـسـت زاهـد عـالـى مـقــام راراز درون پــرده ز رنــدان مســت پـــرس
كار ملك است آن كـه تدبيـر و تأمل بايدشرند عالم سوز را با مصلحت بينى چـه كـار

شواهد رندى
ــت كه حافظ را، رندى بشد از خاطر ــين باشدآن نيس ــين، تا روز پس ــابقه پيش كاين س
ــدار هش و  ــيخ  ش اى  ــو  مگ ــدان  رن ــد  ــه دارىب كين ــى  خداي ــم  حك ــا  ب ــه  ك

***

رند اهل خوش دلى و خوش باشى است:
ــدى حافظ، از ميكده بيرون شو ــته و رنديم و نظر بازچون پير ش ــى خواره و سرگش م
ــته و رنديم و نظر باز ــى خواره و سرگش وان كس كه چو ما نيست در اين شهر كدام استم

***

رند شراب خواره و نظرباز و اهل خرابات است:
ــدان روان كند ــروش حاجت دن ــر مى ف ــدگ كن ــال  ب ــع  دف و  ــد  ببخش ــه  گن ــزد  اي
ــه آواز بلند ــدم و مى خواره ب ــق و رن و اين همه منصب از آن حور پريوش دارمعاش
ــاهد و ساغر كنم ــب داند كه من اين كارها كمتر كنممن نه آن رندم كه ترك ش محتس
ــان ــه پوش ــا خرق ــين ب ــم نش ــدا را ك ــانخ مپوش ــامان  س ــى  ب ــدان  رن از  رخ 

***
ــت: ــه اى مقابل زاهد و زهد اس ــد؛ نقط رن
ــت ــم كه صرفه اى نبرد روز بازخواس ــاترس م ــرام  ح زآب  ــيخ  ش ــالل  ح ــان  ن
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ــت ــتعيب رندان مكن اى زاهد پاكيزه سرش ــو نخواهند نوش ــران بر ت ــه گناه دگ ك
ــر عنان رود ــر عنان ب ــم كه روز محش ــرابخوارترس ــه ى رند ش ــيخ و خرق ــبيح ش تس

رند؛ ضد صالح و تقوى و توبه ى رسمى است:
ــاب كجا؟چه نسبت است به رندى صالح و تقوى را ــا، نغمه ى رب ــظ كج ــماع وع س
ــه توب گاه  آن  ــق،  عاش و  ــد  رن ــن  ــتغفراهللام اس  – ــتغفراهللا  اس

***
دشمن تزوير و رياست:

ــرآن راحافظا مى خور و رندى كن و خوش باش ولى ــون دگران ق ــن چ ــر مك دام تزوي
ــه در ازل ــدان ك ــن مالمت رن ــظ مك حاف

***
مصلحت بين و مالحظه كار نيست:

ــوز را با مصلحت بينى چه كار ــاز كردرند عالم س ــى ني ــا ب ــد ري ــدا ز زه ــا را خ م
ــطرنج رندان را مجال شاه نيست ــت آن كه تدبير و تأمل بايدشعرصه ش كار ملك اس

***
قلندر رند قلندر ماب است:

ــفر ــه ره آورد س ــدر ب ــدان قلن ــوى رن ــازى رخ نمايد بيدقى خواهيم راندس تا چه ب
ــند ــدر باش ــدان قلن ــده رن ــى ك ــر در م ــمب ــات بري ــجاده طام ــطامى و س ــق بس دل

***
مالمتى  و منكر نام و ننگ است:

ــوزيم ــت و عالم س ــق رند و مس ــا عاش ــاهىم ــر شاهنش ــد افس ــتانند و دهن ــه س ك
ــى ــت ول ــك پذيرف ــم ني ــظ رق ــام حاف ــوىن ــام ش ــد ن ــه ب ــين وگرن ــا منش ــا م ب
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ــت ــى كه مرا نام زننگ اس ــام چه گوي پيش رندان رقم سود و زيان اين همه نيستاز ن
***

عاشق است:
ــتمن ار چه عاشق و رند و مست و نامه سياه ــى كه مرا ننگ زنام اس و از نام چه پرس
ــازم و مى گويم فاش ــر ب ــق رند و نظ ــدعاش ــهر بى گنهن ــاران ش ــه ي ــكر ك ــزار ش ه

***
رند هنرى ديرياب است:

ــردم ــدان ك ــب رن ــروى مذه ــال ها پي ــته امس ــن هنر آراس ــه چندي ــى كه ب ــا بدان ت
ــمار طريقه ى رندى كه اين نشان ــه زندان كردمفرصت ش ــه فتواى خرد، حرص ب تا ب

***
رند در ظاهر گدا و راه نشين است و اهل جاه نيست:

ــند ــردوس به پاداش عمل مى بخش ــكاره نيستقصر ف چون راه گنج بر همه كس آش
ــان ما را بسچون من گداى بى نشان، مشكل بود يارى چنان ــم و گدا، دير مغ ــا كه رندي م

***
در باطن، مقام واال و افتخارآميزى دارد:

ــلطان كجا عيش نهان، با رند بازارى كنددر سفالين كاسه ى رندان به خوارى منگريد س
ــت كه از پرده برون افتد راز كاين حريفان خدمت جام جهان بين كرده اندمصلحت نيس

***
سرانجام اهل نياز و رستگار است:

ورنه در مجلس رندان خبرى نيست، كه نيستبــه صـفـاى دل رنــدان و صـبـوحــى زدگـــان
بـس در بستـه كـه بـه مفتـاح دعـــا بگشايند
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6. امانت عشق
اما در اين هنگامه ى هستى؛ كدام آفريده و كدام مرتبه از هستى هماورد عشق الهى است؟ 
شانه هاى برومند كدام آفريده از آفريدگان خداوند، حامل بار سنگين عشق است؟ كدام سينه 
ــق خداوند است؟ حافظ شيراز كه حافظ كالم خدا است با تأسى از آموزه هاى  محرم راز عش
ــنگين عشق  ــان را حامل امانت س ــانه هاى كوچك و ضعيف انس رمزآلود قرآن كريم؛ تنها ش

مى داند.
انا عرضنا اال مانه على الســموات و االرض و الجبال فابين ان يحملنها و اشــفقن منها و 

حملها االنسان انه كان ظلوما جهوال.
قرآن كريم سوره احزاب آيه 72

ــت اى ساقى ــق نداند كه چيس ــاك آدم ريزفرشته عش ــه خ ــام و گالبى ب ــواه ج بخ
***

ــرت و بر آدم زدجلوه اى كرد رخت ديد ملك عشق نداشت ــد از اين غي عين آتش ش
***

ــك در ميخانه زدند ــه مالي ــدم ك ــددوش دي زدن ــه  پيمان ــه  ب و  ــتند  بسرش آدم  گل 
ــوت ــاف ملك ــتر و عف ــرم س ــاكنان ح ــدس ــتانه زدن ــاده مس ــين ب ــن راه نش ــا م ب
ــيد كش ــت  نتوانس ــت  امان ــار  ب ــمان  ــدآس ــه زدن ــن ديوان ــام م ــه ن ــه كار ب قرع
ــه در عذر بنه ــاد و دو ملت هم ــانه زدندجنگ هفت ــت ره افس ــد حقيق ــون نديدن چ
ــح افتاد ــان من و تو صل ــكر ايزد كه مي ــكرانه زدندش ــاغر ش ــان رقص كنان س صوفي
ــت كه از شعله او خندد شمع ــن پروانه زدندآتش آن نيس ــت كه در خرم آتش آن اس
تـــا سر زلـف سخـن را بـه قلم شانـه زدندكس چون حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب
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منطق مكالمه و ساحت بينامتنى در ديوان حافظ و والي حيدرآبادي 

دكتر مريم خليلي جهان تيغ
دانشيار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه سيستان و بلوچستان

مقدمه 
ابزار كار شــاعر و نويســنده، زبان اســت. او با زبان صورت گري مي كند و با بيان سحرانگيز 
خــود صورتي ادبي را خلق كــرده، پيش روي خواننده  قرار مي دهد. هر متن ادبي مجموعه اي از 
واحدهاي معنايي اســت كه از راه فهم مناســبات بينامتني، تبديل به يك فرهنگ معنايي مي شود. 
افــق داللت هاي معنايــي هنرمند، در توليــد متن نقــش دارد و هر متن بر اســاس متوني كه قبل 
خوانده ايم، معنا مي دهد و بر اســاس رموزى كه پيش تر شناخته ايم، شكل مي گيرد. پس بينامتني 
پيش از اين كه مناســبات اثري ادبي را با  آثار ديگر مورد بحث قرار دهد، به شكل حضور هر اثر 
در قلمــرو فرهنگ مى پردازد، فرهنگ همگاني يا دانــش مشــتركي كــه به نظر همه ى اعضــاي 
جــامعه، پاره اي از فرهنگ آن هاست. به اين اعتبــار، شاعــران مي توانند فرهنگ ساز باشند، البته 
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نه هر شاعري؛ شاعري مانند حافظ شيرازى كه همه ى معاصران و آيندگان اعتبار و جايگاه واالي 
هنري او را مي ستايند.

«او مبرتواكــو» در رمان «نام گل ســرخ» مى نويســد: «مــن آن چه را كه نويســندگان همواره 
مى دانســته اند (و بارها به ما گوشــزد كرده اند) كشــف كردم. كتاب ها همواره از ديگر كتاب ها 
سخن مى گويند و هر قصه، قصه اى است كه پيش از اين گفته شده است.»(يزدان جو،1381: 282) 
اصطــالح بينامتنــى به رابطــه ى  ميان  دو يا چند متن اطالق مى شــود. از زمان هاى گذشــته، 
متن هــاى ادبى با يك ديگر در حال گفت و گو بوده و از يك ديگر تأثير پذيرفته اند. آفرينش هاى 
ادبى گاهى متون ديگرى را در خود جاى مى دهند؛ به اين معنى كه عالوه بر الگوهاى معنايى، در 
ســطح زبان و نشانه هاى زبانى و در پديده هاى موسيقايى و وزنى به متن ديگرى توجه دارند. اگر 
هنرمند بتواند در خلق تازه ى ادبى، متن ديگرى را از آِن خود كند و مُهر شخصيت و سبك خود 

را بر آن بزند، به واقع خالقّيت خود را به اثبات رسانده است.
اگر چه مكالمه ى ميان متون ادبى از دير باز مطرح بوده و تبادل كالم هنرى را در بسيارى از آثار 
گذشتگان مى بينيم، در دوره ى معاصر «ميخاييل باختين»، متفكر روسى، بار ديگر مقوله ى بينامتنى 
را از ديدگاهى نو مورد مطالعه قرار داده اســت و كســانى هم چون «ژوليا كريستوا»، «روالن بارت» 

و «هارولدبلوم آمريكايى»، تحت تأثير «باختين» به اين مسأله پرداخته اند. (مقدادى، 1378: 112) 
مكالمــه ى متن كــه «باختين» آن را ســاحت بينامتنى مى داند، عالوه بــر گفت وگوى متون با 
يك ديگــر به ارتباط  خواننده با متن هم نظر دارد. به نظر «ژوليا كريســتوا» كه در اين زمينه تحت 
تأثير «باختين» است، «خواننده اى كه با يك متن رو به رو مى شود خود مجموعه اى است از متون 
ديگر. هر متن بر اســاس متونى كه پيش تر خوانده ايم معنا مى دهد و اســتوار به رموزى اســت كه 
پيش تر شناخته ايم. بينامتنى توجه ما را به متون پيشين جلب مى كند.» (احمدى،1370: ج1: 327)

پس به اعتبار قاعده ى بينامتنى، افق داللتى خواننده نســبت به متن و معنايى كه از آن  دريافت 
مى كند، مربوط مى شود به متونى كه پيش تر خوانده است. از سوى ديگر مناسبات بينامتنى، مانند 
حلقه هاى رابط اجزاء ســخن عمل مى كننــد و هر متن از آغاز آفرينش خــود، در قلمرو قدرت 
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متن هاى ديگرى اســت كه پيش از آن آفريده شده اند و فضاى خاصى را به آن تحميل مى كنند. 
عالوه بر اين بينامتنى پيش  از اين كه مناســبات اثرى ادبى را با اثر يا آثار ديگر مطرح كند، تعيين 
كننده ى شــكل حضور هر اثر در حوزه ى فرهنگ اســت. آثار شــاعران و نويسندگان اغلب در 
ســاحت بينامتنى قرار مى گيرد. هر اثر به عمد يا غيرعمد و آگاهانه يا ناآگاهانه با آثارى كه پيش 
از آن آفريده شــده اند و موضوع مشتركى با اثر دارند، گفت وگو مى كند. اين مقوله، اگر چه در 
نگاه «باختين» و «ژوليا كريســتوا» با گستردگى بيش تر و به صورتى نظام مند مطرح شده است، از 
نگاه منتقدين ادبى ساير ملل نيز پنهان نمانده و تأثير و تأثّر ادبى روى كردى به همين مقوله دارد.

مكالمه ى ميان متني در شعر حافظ، به صورت بازگو كردن متني ديگر در متن او نيست، بلكه 
بيش تر حضور زبان و انديشــه ى او را در متون ديگران نشــان مي دهد. كنِش ادبِي زبان و تفكِر او 
بر متن تازه تأثير مي گذارد و تأويل آن را دگرگون مي ســازد. به قول «ژوليا كريستوا»؛ نويسنده ى 
مشــهور بلغاري االصلِ فرانسوي «متني بيگانه وارد متن مي شود»، (احمدي،1370: 326 ) امّا همين 
متــن بيگانــه از طريق ارتباط ميان متني تحّولــي در معنا ايجاد مي كنــد و مكالمه ى تازه اي را در 
اندرون متن به راه مي اندازد. منطق مكالمه كه «باختين»، نظريه پرداز بزرگ روســي، در ســده ى 
بيستم آن را مطرح مي كند، به همين مسأله اشاره دارد. منطق مكالمه، ارتباط و مناسبت هاي لفظي، 
وزنــي، زباني و معنايي ميان متون مختلف  اســت. هر هنري آگاهانه يا نــا آگاهانه با هنر پيش و 
پس از خود در گفت وگوســت. با ســخن هنرِي پيش از خود، موضوع مشترك دارد و نسبت به 
كالم هنري آينده، مناســبت پيش گويى كننده اي پيدا مي كند. آواي هر متني در نوعي مكالمه با 
متن هاي پيش و پس از آن معنا مي يابد و به گوش مي رسد. شاعران و نويسندگان از طريق ارتباط 
بينامتنــي و ثأثيرگــذاري و تأثيرپذيري هاي ميان متني در واقع حامل فرهنگ مي شــوند و به اين 
اعتبــار، فرهنگ؛ مكالمه اي ميان متون ادبي و هنري خواهد بود. از اين ديدگاه، حافظ شــيرازى 

مى تواند استاد منطق مكالمه و شاعري فرهنگ ساز تلقى شود.
شــاعران ايرانى عالوه بر ارتباط بينامتنى با يك ديگر، گاهى بــه دليل جايگاه واالى هنرى و 
خالقيت ادبِى شگفت انگيز خود، مورد توجه شاعران و هنرمندان ساير ملل قرار گرفته و مناسبت 
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بينامتنِى حيرت انگيزى ميان ســخن آنان برقرار شــده اســت كه گاه اين ارتباط به مرحله ى تقليد 
پذيرى مى رســد. از جمله ى اين شــاعران حافظ شيرازى اســت كه در ميان شاعران فارسى گوى 
ايران و جهان، جايگاه ويژه اى دارد و گفت وگوى ميان غزل او و ديگران بسيار پررنگ است. 

گويندگان پس از حافظ، روى كردى صد چندان به كالم او داشــته اند و عالوه بر گســتره ى  
جامعه ى ايران در خارج از مرزها، توجه ويژه اى به غزل او نشــان داده شــده و هر كس به طريقى 
به ســاحت كالم او نزديك گشته اســت. «والى حيدرآبادى» يكى از شيفتگان نام و نواى حافظ 
در حيدرآباد هند اســت كه در ديوان غزليات خود از نظر لفظ و معنا سخت تحت تأثير اوست و 

عالوه بر استقبال، بسيارى ازغزل هاى او را در ديوان خود تضمين كرده است.  

حافظ در شبه قاره
در دايره المعــارف «بريتانيكا» حافظ را مشــهورترين شــاعر غزل ســراى ايران دانســته اند. 
«گرترود بل» معتقد اســت كه ميزان درك و احســاس او از شــعر حافظ به اندازه ى فهم همه ى 
غربى هاســت، بنابراين، نمى تواند درك كند كه بــر چه اصل و مبنايى حافظ در ميان ايرانيان تا 
اين حد محبوب است و «هيندلى» ترجمه ى شعر حافظ را به زبان انگليسى با حفظ اوزان شعرى 
يــا به نثر موزون به صورت كامل و دقيــق غيرممكن مى داند. با اين حال هنرمندى مانند «گوته» 
شــاعر بزرگ آلمان، صميمانه به حافظ مهر ورزيده و او را مراد و مرشــد خود ناميده و شعر او 
را مانند ابديت نامتناهى دانســته است. «هرمان اته»، خاورشناس قرن نوزده آلمان، حافظ شيراز 
را بزرگ ترين غزل سراى همه ى دوران ها خوانده، «ادوارد براون» او را مشهورترين و واالترين 
شــاعر ايران و ســخنورى جاودانى و مقايســه ناپذير توصيف كرده اســت و «فردريك نيچه»، 
فيلســوف و سخنور قرن نوزده آلمان، در شــعرى خطاب به حافظ، چنين گفته است: ميخانه اى 
كه تو بنا نهاده اى از هر خانه اى بزرگ تر است/ همه ى جهانيان نيز قادر نيستند، شرابى را كه تو 
ســاخته اى تا قطره ى آخر بنوشند/ ققنوس ميهمان نيست، تو همه چيز هستى/ ميخانه اى، شرابى، 

ققنوس نيز تويى (حســن شــهباز، 140-138:1385 )
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اما هيچ سرزمينى تاكنون مانند شبه قاره دوستدار و عاشق شعر و معرفت خواجه ى شيراز نبوده 
است و جالب تر اين كه اين حسن قبول از زمان حيات شاعر آغاز شده است وشواهدى در اثبات 

اين مدعا وجود دارد. از جمله:
دعوت حاكمان دكن بنگاله از وى، شــرح ميرســيد على همدانى بر يكــى از غزليات حافظ 
و نگاشــتن فرهنگ اصطالحات صوفيانه ى ديوان او در زمان حيات شــاعر و تجليل ســيد محمد 

اشرف، صوفى نامدار هند از حافظ در شرح مالقات با وى (على اكبر ثبوت،1380: 48)
اين عالقه ى قلبى و گرايش عام به غزل حافظ، هم چنان ادامه يافت به طورى كه «ديبندرانات 
تاگــور» (1819- 1905م) از پيشــوايان روحانى هندوان و پدر «رابيندرانات تاگور»، فيلســوف و 
شــاعر نامى هند، با اين كه مســلمان نبود، هميشــه صبح خود را با خواندن حافظ و اوپانيشاد آغاز 
مى كرد، «اكبر شــاه» يكى از امپراطوران بســيار بــزرگ هند بخش هايى از ديــوان حافظ را نزد 
«ميرعبداللطيف قزوينى» خواند. «شــيخ عبدالحق محدث دهلــوى» از علماى بزرگ هند، ديوان 
حافظ را نزد پدرش «شــيخ ســيف الدين» آموخت، «عبداهللا خويشكى قصورى چشتى» از علماى 
بزرگ هند، شــرحى بر ديوان حافظ نوشت و عالوه بر آن ديوان حافظ را به عالقه مندان تدريس 
مى كرد. پادشــاهان گوركانى هند به ويژه «همايون» و «جهانگير» با ديوان حافظ فال مى گرفتند و 

به آن اعتقاد داشتند.
 اين مســأله يعنى رواج تفال بــه ديوان حافظ در دربار مغوالن هنــد در «فيلم مغل اعظم» كه 

گزارش عشق جهانگير شاه به اناركلى است، انعكاس يافته است (همان: 53 و 52). 
شايد اقبالى كه در هند به شعر و ديوان حافظ شده، در خود ايران نيز بى سابقه باشد. به گزارش 
«اكبر ثبوت»، اولين چاپ ديوان حافظ در ايران، مربوط به ســال 1257 هجرى است در حالى كه 
50 ســال پيش از آن، حداقل دوازده بار اين ديوان در شــبه قاره، طبع و نشــر شده است و پس از 
آن، چــاپ ديوان حافظ، فقط در پنج شــهر بزرگ ايران؛ يعنى تهران، تبريز، مشــهد، اصفهان و 
شيراز صورت گرفت. در حالى كه در اكثر شهرهاى شبه قاره، نظير آگره، احمدآباد، اسالم آباد، 
اله آباد، امريتســر، بدايون، بمبئى، پتنه، پيشاور، حيدرآباد دكن، حيدرآباد سند، دهلى، راولپندى، 



حافظ پژوهى/ دفتر چهاردهم46

ســورت، سيالكوت و كامپ پونه، چاپ شده و اين انتشارات عالوه بر حوزه ى طبع و نشر ديوان 
در زمينه ى ترجمه، شرح و استقبال اشعار شاعر بوده است. به طورى كه فقط مؤسسه ى مطبوعاتى 
«منشــى نولكشــور»، هندى دوســتدار فرهنگ اســالمى ايرانى، تنها در فاصله ى 50 سال يعنى از 
ســال هاى 1279 تا 1335، دست كم بيست بار ديوان حافظ را به چاپ رساند و منتخب ترجمه ى 
پنجابى «غالم حيدر» در فاصله ى 30 ســال يعنى از سال 1890 تا 1921 ميالدى هشت بار چاپ و 
منتشــر شد و در شرايطى كه امكان چاپ و نشــر كتاب محدود و افراد باسواد و كتاب خوان كم 
بودند، در مقدمه ى ترجمه ى اردويى از ديوان حافظ در ســال 1320 هجرى مى خوانيم كه تا آن 
زمان بيش از هزار نسخه از آن ديوان در هند به چاپ رسيده كه همه ى اين مسايل نشان دهنده ى 

جايگاه ويژه ى حافظ در قلب و روح مردم هند است.
خانم دكتر «رشيده حسن» از دانشگاه ملى زبان هاى نوين اسالم آباد در مقاله اى مشخصات 83 
شرح و ترجمه ى ديوان حافظ را كه در شبه قاره به زبان فارسى، اردو، انگليسى، پنجابى، هندى، 
بنگالى صورت گرفته و گاهى منظوم بوده، معرفى كرده است (رشيده حسن، 1384: 107-122)

عالوه بر اين، از اواسط قرن بيستم ترجمه ى غزليات و رباعيات حافظ شيرازى به زبان بنگالى 
آغــاز شــد. به طــورى كه تا اواخر قرن بيســتم، بيــش از 20 ترجمه به چاپ رســيد كه از جمله 
آن ها ترجمه ى رباعيات حافظ از «دكتر شــهيداهللا» در 1939 ميــالدى، ترجمه ى «نريندرديو» در 
ســال 1959 ميالدى، ترجمه ى ديوان حافظ از «قاضى اكرم حسين» در 1961 ميالدى و ترجمه ى 

عبدالحافظ در 1987 است (كلثوم ابوالبشر، 1376: 185-184).
«جوش مليح آبادى» از بزرگ ترين شــاعران متأخر اردو كه از شــارحان ديوان حافظ است، 

مى گويد:
«شــاعرى كه از همه بيش تر مرا تحت تأثير خود گذاشته، «مغنّى اعظم» است. از خاك پاك 

شيراز كه حافظ ناميده مى شود» (رشيده حسن، 1384: 13). 
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ارتباط بينامتنى حافظ شيرازى و والى حيدرآبادى 
دكــن از صدها ســال پيش، همواره مركز فرهنگ و زبان فارســى بوده و شــاعران و عارفان 
فارســى گوى بسيارى را در دامان خود پرورده است. شاهان بهمنى و عادل شاهى دكن و به ويژه 
ســالطين قطب شــاهى و آصفيه همه از مشــتاقان و مّشوقان شعر و ادب پارســى بوده، پيوندهاى 

فرهنگى و معنوى عميقى را ميان ايران و هند برقرار كرده اند.
«وال» يكى از دانشــمندان و فارســى دانان، مشــهور شــبه قاره بود كه در دوازدهم ربيع االول 
ســال1272 هجرى قمرى، برابر با 28 دسامبر 1860 ميالدى در ضلع نلّور (اندراپردش حيدر آباد) 
بــه دنيــا آمد. مقدمات علوم، صرف و نحو، فقه و قواعد فن شــعر را در حيدرآباد دكن آموخت 
و بــه كارهاى ديوانى روى آورد و در دســتگاه آصف جاه ششــم و هفتم صاحــب مقام بود. او 
را صاحب صدها كتاب و رســاله دانســته اند. در ســال1902 ميالدى روزنامه ى «عزيز االخبار» را 
منتشــر ساخت كه از لحاظ انتقاد اجتماعى و بازگويى مظالم و كجروى هاى حكومت وقت حائز 
اهميت بود؛ ولى خيلى زود تعطيل شــد. آثار او موضوعات مختلفى، هم چون تاريخ، كشاورزى، 
جانورشناســى، لغت و شــعر را در بر مى گيرد. از دوازده ســالگى به سرودن شعر روى آورد و به 
ســه زبان فارســى، اردو و عربى شــعر گفت. «والى حافظ» و «والى پاكان» از جمله آثار شعرى 
اوســت كــه ديوان «والى حافــظ» يعنى اثر مورد بحث ايــن مقال، از طرف آكادمــى وال و بــه 
وســيله ى «حســن الدين احمد»، نبيره ى فاضل وال، در مارس1977 ميالدى در حيدرآباد به چاپ 
رســيده اســت. اين اثر، در رابطه ى بينامتنى با ديوان حافظ است. «وال» در يكى از غزل هاى خود 
مى گويد كه خواجه ى شــيراز را در خواب ديده و تعبير آن خواب را در ســرودن غزل هايى در 

طرح غزل هاى حافظ دانسته است: 

 شـد وال در طـرح حـافـظ بـر غـزل تعبـير ماخواجه ى شيراز را در خواب راحت ديده ايم
(وال،1977: 39)

شــايد روايت اين خواب، بهانه اى بوده است، براى مردى كه ادعاهايى بزرگ داشته و شايد 
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هم دليلى بر ارادت و اخالص بســيار او نســبت به حافظ باشد. آن گونه كه حافظ را پير و مرشد و 
رهبر خود دانسته است:

پـيـر مـا، مـرشـــد مـا، رهبـــر مـا، حـافـظ ما در طريـقـت به خـدا خـواجـه ى شــيـراز وال
(همان:22)

«ژوليا كريســتوا» معتقد اســت كه پنج موقعيــت وجود دارد «كه در آن هــا متنى مى تواند در 
تماس با متنى ديگر قرار گيرد تا به يارى آن شــناخته شــود: 1. واقعيت هاى اجتماعى 2. فرهنگ 
همگانى3. قاعده هاى نهايى ژانرهاى هنرى4. يارى گرفتن وتكيه ى متن به متون همسان 5.تركيب 
پيچيــده اى از «درون متن»، جايى كه هر متــن، متنى ديگر را هم چون پايه و آغازگاهش مى يابد» 

(احمدى،1370: ج1: 328). 
از نظــر واقعيت هــاى اجتماعى، اگر چه «حافــظ» در دوره ى نظام فئودالــى و «وال» در عصر 
ادامه ى روابط فئودالى زندگى مى كردند، زمينه ى سياســى زيست گاه آنان متفاوت بود. «حافظ» 
در دوره ى اختالفــات اتابكان فارس و تنش هاى جا به جايى آن هــا، زمان محاصره هاى طوالنى 
شيراز، دوره ى كور شدن پدر به دست پسر، زمانه ى ظهور تيمور و هنگامه ى زهد خشك و رياى 
زاهد به سر مى برد. در حالى كه «وال» در دستگاه آصف جاهيان كه از ادب پروران و شعر دوستان 
دوران بودنــد، داراى مقــام ديوانى بود و بنابراين، موقعيت طبقاتــى او با حافظ به طوركامل فرق 
داشت. از نظر فرهنگ همگانى، «حافظ» در قرن هشتم و «وال» در قرن سيزدهم هجرى مى زيست 
كــه برابر با قرن 19 و 20 ميالدى و حكومت كمپانى هند شــرقى بود؛ امّا همان فرهنگ فئودالى 
قرن هشــت گويا هنوز در حيدر آباد دكن ديده مى شد و جاى خود را به فرهنگ مدرن انگليسى 
نداده بود، بنابراين، نوعى فرهنگ يا دانش مشترك را مى توان در شعر هر دو شاعر مشاهده كرد.

از بُعد ژانر ادبى با وجود اين كه هر دو شاعر قالب غزل را براى سخن گويى انتخاب كرده اند؛ 
ولــى خّالقيــت هنرى حافظ به هيچ عنوان در غزل «وال» ديده نمى شــود. غــزل «وال» نوعى غزل 
طرحى اســت؛ يعنى غزلى كه در مجامع ادبى طرح مى شــود، به عنوان شــعرى كه الگويى براى 
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خود در نظر گرفته و از آن تقليد مى كند. اين نوع متن از نظر هنرى به هيچ رو تناسبى با متن خّالق 
ندارد. عالوه بر آن روند اسطوره اى، رندانه و انتقادى شعر «حافظ»، در سخن «وال» قابل تشخيص 
نيست. هم چنين بعد عرفانى غزل حافظ در شعر «وال» ديده نمى شود و يا عمق الزم را ندارد چون 
زير ساخت ها و واقعيت هاى اجتماعى جامعه ى «حافظ» و «وال» يكسان نيست. «وال» در اولين غزل 

خود اين گونه به استقبال حافظ رفته است:
چه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكل هاخداحافظ چه پيش آيد كه بارى مى برد دل ها
زتاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دل هانمى داند كسى جز  نافه ى مشك ختن حافظ

 (همان: 34) 

دومين غزل ديـوان، در اســتقبال اولين غزل ديـوان حافظ اســت. گويـا هرجـا شــاعر بيش تر 
تحت تـأثير قــرار مى گرفته با آوردن لفظ «ايضاً» دوباره به استقبال غزل مى رفته است:

ندانســتم به نادانــى كه بارى مى بــرد دل ها    چه دل بستم به آسانى چه دلگيرم زمشكل ها
نقاب از روى بر كش حسن تو از پرده مى ريزد دارد مردمــك از پرده هاى چشــم حائل ها...   

به نظر «ميشــل فوكو» «مرزهاى يك كتاب هيچ گاه مشخص نيست، يك كتاب وراى عنوان، 
نخستين سطرها و نقطه ى پايانى اش، وراى تركيب درونى و شكل مستقل خود، به سطح نظامى از 
ارجاعات به ديگر كتاب ها، ديگر متن ها و ديگرعبارات مى رسد. يك كتاب گرهى در ميان يك 
شــبكه اســت» (يزدان جو،1381: 281). و همين مقوله در مورد ديوان «وال» صدق مى كند. ديوان 

شعر او، پيرنگى ناموفق از غزل هاى حافظ است. 
«وال» تقريباً تمام غزل هاى حافظ را تا قافيه ى «م» تقليد كرده است. در نتيجه وزن ها، قافيه ها و 
رديف هاى ديوان او و حافظ مشــترك و يكسان هستند، بعضى از مصراع ها عيناً تكرار شده اند و 

بعضى از الفاظ و معانى هم همان الفاظ و معانى غزل هاى حافظ هستند:
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آب روى خــوبـــى از چــاه زنـخـدان شــمااى فروغ مـاه حســن از  روى  رخـشــان شما
(استعالمى، درس حافظ،1382: 99)

- اى بهــار باغ حســن از روى خندان شــما
زلف ســنبل در چمــن دائم به تشــبيه جمال

شــما زنخــدان  چــاه  گلبنــش  آبيــار 
مــى كنــد صد نــاز بر زلف پريـشــان شــما
(وال،35)

                                                                                                                                      
كجــا خــراب  مــن  و  كجــا  كار  ببيــن تـفــاوت ره از كجاســت تــا بــه كجاصــالح 

 (استعالمى: 70)

                                                                                                                           
- كجاســت اين رخ تـابـــان وآفتـاب كـجا
تفاوتــى بــه ميـان از زمينْســْت تـا بـه فلـك

ببيــن تـفـــاوت ره ازكجاســت تا بــه كجا
كجــا جمال تـــو و عكــِس آفتــاب كجا...
(وال: 37)

- كجاســت اين رخ تـابـــان وآفتـاب كـجا
تفاوتــى بــه ميـان از زمينْســْت تـا بـه فلـك

ببيــن تـفـــاوت ره ازكجاســت تا بــه كجا
كجــا جمال تـــو و عكــِس آفتــاب كجا...
 (وال: 37)

                                                                                                                                    
به خال هندويش بخشــم ســمرقند و بخارا رااگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را  

 (استعالمى: 73)
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ببرد آن ترك شــيرازي به انــدازي دل ما را
نشــد آگه ز ّســر بـى دهـانى از سخن هـا دل

كه بخشــيديم اين ّعياري آن شــوخ رعنا را
كه تكرار لبت حل كرد عقــد اين مّعما را...
(وال:38)

                                                                                                                                      
دوش از مســجد ســوي ميخانه آمد پـيـر ما
حرمت مى در خيال و چشــم ميخواران نبود

چيســتياران طريقــت بعــد از ايــن تدبير ما
دور ســاغـر احتســـابى كـــرد از تـدبير ما...
(استعالمى: 93)

- دوش در ميخانه شــد از ميكشــان توقيرما
حرمت مى در خيال و چشــم ميخواران نبود

نيســت يــاران طريقت ايــن خطــاي پـير ما
دور ســاغر احتســابى كــرد از تدبيــر مـا...
(وال: 39)

                                                                                                                                     
بــاد يــاد  دوســتداران  وصــل  بـــادروز  يـــاد  روزگــــاران  آن  بــاد  يــاد  

(استعالمى: 322)

                                                                                                                          
بــاد يــاد  بــاران  و  ابــر  آن  بــاد  يــاد  بــاد-  يــاد  بهــاران  فصــل  ســاقيا 
زنــده دار شـــب  اى  آدينــه  شــب  هــاى و هــوى بـــاده خــواران يــاد بــاد...در 

(وال:215)

همان گونه كه مي بينيم متن «وال» شامل ارجاعات بسيار به متن غزل هاي حافظ است و غالباً با 
شــعر «حافظ» در تشابه لفظي و معنايي و نه هنري قرار مي گيرد. گفت وگوي ميان دو متن اساس 
كاربرد اين اثر است. چون «وال» اهل زبان نبوده و فارسي را به عنوان زبان دوم آموخته، دو سطح 
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متفاوت زباني را در شــعر او و حافظ مي بينيم. يك متن ادبي معموالً به متن يا متون ديگر مراجعه 
مي كند، تا آن متن يا متون را در خود جمع كند و در عين حال نبوغ، خالقيت و آفرينندگي خود 
را هم برآن بيفزايد. به عبارت ديگر و به قول «روالن بارت» «هر متن بايد بافت جديدي باشــد از 
نكات و اشــارات قديمي، الگوهاي وزني، نشانه ها و رموزي كه به آن وارد شده است»(مقدادي، 
1378: 117). امّــا در شــعر «وال» رابطــه ى بينامتني، تأثيرپذيري صرف و بدون خالقيت اســت. 
وزن هــا، قافيه هــا و رديف هاي تقليدي و تكراري و حتي واژگان دســتمالي شــده و عاريه اي از 
ويژگي هاي متن حافِظ والســت. هيچ نوع خالقيّتي در آن ديده نمي شــود، اگر چه شــاعر خود 

ادعاي خالقيت دارد و گاهي خود ستايي هم مي كند:
خـــواب در  شــيـراز  خواجــه ى  روان  امـشــب-  اشـــعـارم  بـــر  كــرد  نيايــش 

(وال: 50)

وال كالم  چــون  شــيراز  حافــظ  شــنيده  صــد آفرين بــه كنـايــات نكته دانــى كرد- 
اين كه مي بينم به بيداريست حافظ يا به خواب- بزم شــيراز است و تحســين غزل هاي وال

(همان:50)

با همه دشــواريش بنـگر چـــه هّمت مي كنم- طــرح حافــظ را وال گويند ســهل الممتنع
(همان: 44)

بــا همه ى اين اّدعاهــا «وال» هيچ گاه موفق به توليد هنر نشــده و اگر هــم در مواردي خالقيّت 
كم رنگي از خود بروز داده در جنب آفتاب درخشــان كالم حافظ درخششــي نداشته است. «برق 
موسوي» نايب رئيس انجمن پارسي سرايان هند در مقدمه ى ديوان «وال» مي نويسد: من نمي توانم شعر 
«وال» را با «حافظ» مقايســه كنم، چون شاعران معروف ايران نظير خواجوي كرماني، كمال خجند، 
سلمان ساوجي و اوحدي مراغه اي نيز قابل مقايسه با او نيستند. (نقل به مضمون از مقدمه ى وال:20)
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«فتح اهللا مجتبايي» در مقّدمه اي كه بر ديوان «وال »نوشته مي گويد: «درباره ى كيفيت اين اشعار 
چيــزي نمي توان گفت؛ زيــرا حافظ را تقليد كردن تا كنون از عهده ى هيچ كس بر نيامده و حتي 
كســاني كه به اســتقبال او رفته اند، غالباً سرافكنده باز گشــته اند. (مقدمه ى وال: 5) خود« وال» هم 
در غزلي به داوري نشســته فكر خواجه ى شيراز را شراب ناب و انديشه ى خود را قطره اي از آب 

دانسته است:
كجاســت فكرت حافظ كجاســت فكر وال شــراب نــاب كجــا قطــره اي ز آب كجــا

                                                                                                                                     (وال: 20)

نتيجه گيرى
مقايســه ى غزل «حافظ» با غزل «والي حيدر آبادي» يك تجربــه ى ناموفق از ارتباط بينامتني 
را بــه خواننده نشــان مي دهد و عظمــت كالم «حافظ» و خالقيت تابنــاك او را در قبال تجربه ى 
تقليدي «وال» بيش تر منعكس مي ســازد. عالوه بر همه ى كاســتي هايي كه در سخن «وال» هست، 
چند صدايي بودن شعر «حافظ» را در غزل هاي «وال» نمي بينيم و از معاني ثانويه و چند اليه بودن 
معنا در ژرف ساخت كالم «وال» خبري نيست. با همه ى اين احوال توجه گوينده اي از شبه قاره به 
حافظ شيراز و گزينش استقبال از شعر او، تشّخص هنري «حافظ»، جاندار بودن كالم او، خالقّيت 
ذهني و عمق معاني وي را مي رســاند و اين كه نه تنها «وال» كه هيچ شــاعر ديگري در هيچ گوشه 
از ايران و جهان تا كنون نتوانســته در جنب گفتار «حافظ» به خالقّيت بينامتني برســد. اين مســأله 

نمايان گر نبوغي دست نيافتني در ذهن و روح و كالم شاعر بزرگ ماست.
 



حافظ پژوهى/ دفتر چهاردهم54

منابع و مآخذ
1.  ابوالبشــر، كلثوم(1376)، پيوند زبان فارسى و بنگالى، فصل نامه ى دانش، شماره ى 51، اسالم 

آباد: مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان، صص 173-190.
2. احمدي، بابك (1370)، ساختار و تأويل متن. چاپ اول، تهران: نشر مركز. 

3. ـــــــــــ (1370)، حقيقت و زيبايي. چاپ اول، تهران: نشر مركز.
4. استعالمي، محّمد (1382)، درس حافظ، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.

5. ثبوت، على اكبر(1380)،حافظ در شــبه قاره، فصل نامه ى قند پارســى، شماره ى 16، دهلى نو: 
مركز تحقيقات فارسى- رايزنى فرهنگى جمهورى اسالمى ايران، صص47-82
6. حق شناس، علي محّمد (1361)، عوالم مقال در زبان و ادبيات. تهران: نقد آگاه.

7. خرمشاهي، بهاءالدين(1372)، حافظ نامه. چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
8. ديچز، ديويد (1366)، شيوه هاي نقد ادبي. ترجمه ى غالمحسين يوسفي، محّمدتقي صدقياني، 

چاپ اول، تهران: انتشارات علمي. 
9. رشيده حسن(1384)، نگاهى به شارحان ديوان حافظ شيرازى در شبه قاره، فصل نامه ى دانش، 

شماره ى 80، اسالم آباد: مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان، صص 107-122
10. ِسلدن، رامان (1375)، نظريه ى ادبي و نقد علمي. ترجمه ى جالل سخنور، سيمازماني، تهران: 

پويندگان نور .                    
11. شــهباز، حســن(1385)، ســيرى در بزرگ ترين كتاب هاى جهان. جلــد دوم، چاپ چهارم، 

تهران: انتشارات امير كبير.
12. كادن، جي. اي (1380)، فرهنگ ادبيات و نقد. ترجمه ى كاظم فيروزمند، تهران: نشر شادگان.

13. مقدادي، بهرام(1378)، فرهنگ اصطالحات نقد ادبي. تهران: انتشارات فكر روز.
14. ِوال، شــمس العلما نواب عزيز جنگ (1977م)، والئي حافظ. تصحيح كبير كوثر، حيدرآباد 

- هندوستان: وال آكادمي.
15. ولك، رنه/ وارن، آوســتن (1373)، نظريه ى ادبيــات. ترجمه ى ضياء موحد و پرويز مهاجر، 

چاپ اول، تهران: انتشارات علمي.
16. يزدان جو، پيام (1381)، ادبيات پسامدرن. ويرايش دوم، تهران: نشر مركز.



 «قند پارسي» و «طوطِي هند»
بررسي شيوه هاي اثرپذيري حافظ از اميرخسرو دهلوي1

(بخش نخست)

فرزاد ضيايى حبيب آبادى
پژوهش گر متون كهن فارسى

از بررســي ديوان هاى شاعران پارســي گويي كه پيش از «حافظ» و هم زمان با او مي زيسته اند، 
معلوم مي شــود كه اين نادره كار نغزگفتار، همواره به ســخنان پيشــينيان و معاصران خويش نظر 
داشته است. هرچه اشعار بيش تري از اين شاعران كاويده شود، سرچشمه هاي تازه تري از مضامين 

و دست مايه هاي هنري خواجه، رخ مي نمايد.
يكي از ســخنوران نامداري كه حافظ بارها و به شــيوه هاي گونا گــون از كالم او بهره  برده، 
اميرخســرو دهلوي ملّقب به طوطِي هند اســت. آقاي بهاءالدين خّرمشاهي در مقّدمه ى حافظ نامه 

(صص 64 و 65) آورده اند:
«آقاي دكتر فتح اهللا مجتبايي نوشــته اند: مراد حافظ از «طوطيان هند» (شّكرشــكن شوند همه 

1 . با ياد استاد ايرج افشار و پيشكش به استاد فتح اهللا مجتبايى
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طوطيان هند) اميرخســرو دهلوي است. ايشــان [= دكتر مجتبايي] مقاله ى پرباري درباره ى وجوه 
گوناگون تأثير هنر اميرخسرو بر هنر حافظ نوشته اند كه ما را از تحقيق مجّدد بي نياز مي گرداند1».

مقاله ى ارجمند استاد مجتبايي البتّه در اين ساليان، مرجع و الهام بخش سخن سنجان بوده2؛   اما 
چنان كه خود ايشــان فرموده اند، همه ى موارد اثرپذيري خواجه از اميرخسرو را شامل نمي شود و 

فقط اندكي از بسيار است. استاد مجتبايي در اين باره نوشته اند:
«[...] شــك نيســت كه دامنه ى تفحص در اين گونه موارد را مي توان بيش از اين ها گسترش 
داد و از حدود مقابله ى اوزان و قوافي فراتر برد و به تطبيق و مقايسه ى تعبيرات و مضامين و معاني 
پرداخت [...] اين گونه موارد در مجموعه اشعار حافظ و خسرو بسيار است و نقل و مقابله ى همه ى 
آن ها براي ما ممكن نيســت. آن چه در اين جا مي توان كرد انتخاب و اســتخراج برخي از آن ها و 

نقل مطلع ها و احياناً بيت هايي از غزليّات اين دو شاعر است»3.
امّا مسلّم است كه براي پي بردن به همه ى سرچشمه هاي شعر حافظ، و بالتّبع، انجام تحقيقات 
دقيق و عميق زباني، سبك شناســي، بالغي و... در ديوان او بــه نمونه هاي اندك، اكتفا نمي توان 
كرد و چاره اي نيســت جز آن كه هر ديوان يا كتابي از آغاز تا انجام بيت به بيت و ســطر به سطر 

بررسي و با سخن خواجه مقايسه شود.
از آن جا كه نســخه ى مورد اســتفاده ى ديوان اميرخســرو در اين مقالــه، (ر.ك منابع) افزون 
بر دو هزار غزل دارد و بررســي تمام ديوان اميرخســرو و همانندى هايش با شــعر حافظ در يك 
مقاله ناممكن اســت، تنها نيمي از ديوان اميرخســرو (هزار غزل) از نظــر همانندى در «كلمات و 
تركيبات»، «معاني و مضامين» و «وزن، قافيه، رديف» با ديوان خواجه ســنجيده  مى شــود. اســاس 
كار اين پژوهش، ديوان حافظ قزويني ـ غني اســت (ر.ك منابع) و هرجا از چاپ ديگري ســود 

1. ر.ك «حافظ و خســرو»، فتح اهللا مجتبائي، آينده، ســال 11، شــمارة 1 تا 3، فروردين ـ خرداد 1364، 
ص49 تا 69. نيز شرح شكن زلف، ص23 تا 58.

2. از جمله بنگريد به آئينة جام، ص227.
3. شرح شكن زلف، ص24 و 31.
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جسته ايم، بدان اشاره شده است.
در اين نوشــتار، عالوه بر مانندى هاى بى شــمار اشعار حافظ و اميرخســرو، به برخى مضامين 
مشــترك در شعر شاعران ديگر هم اشاره شده است، تا زيربناى تحقيقات حافظ پژوهى در آينده 

گردد.
الف: كلمات و تركيبات

خسرو
مي زنــد زان شــعله دائــم آتشــي در جان ما گنج عشــق تــو نهان شــد در دل ويــران ما

(ص43)
حافظ

ســايه ى دولت بر اين كنج خــراب انداختي گنج عشــق خــود نهــادي در دل ويــران ما
(ص331)

خسرو
مــرا «جــوي خــون رانَــد» به جــاي جوي شــير بينــد  كوهكــن  گــر  خســروم 

(ص46)
حافظ

گفت مي خواهي مگر تا «جوي خون رانَد» 1ز من چشم  خود  را  گفتم  آخر  يك نظر سيرش  ببين
(ص312)

خسرو
اينك شفيع آورده ام اين ديده ى خون ريز را بو كز زكات حسن خود بينى به خسرو يك نظر

(ص62)
حافظ
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اســت كمــال  حــّد  در  «ُحســن»  فقيــرم2 نصــاب  و  مســكين  كــه  ده  «زكاتــم» 
(ص273)

خسرو
كزيــن «دو آينــه» نتــوان زدود زنــگ تو را دو چشم خسرو ازين پس3 خيال آن خط سبز

(ص74)
حافظ

كــه بــا «دو آينــه» رويــش عيــان نمي بينم بديــن دو ديــده ى حيراِن من هزار افســوس
(ص289)

خسرو
از روي تو بنگر كه در آن زير چه ديده است زان «زلف» مسلســل كه «همي برشــكند باد»

(ص92)
حافظ

به هر شكســته كه پيوســت تازه شــد جانش چــو «برشكســت صبا زلــف عنبرافشــانش»
(ص242)

خسرو
جــان بــرم  دســتش  كــز  بــود  وليكن [ظ ولي از] خّط مشكينش بال خاست اميــدم 

(ص99)
حافظ

مــن مــن از دســت غمــت مشــكل بــرم جــان از  بــردي  آســان  تــو  را  دل  ولــي 
(ص305)
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خسرو
نيــم جاني كه به جا بود كنــون خواهد رفت كافري «بر ســرم افتاد» و دلم خون شــده بود

(ص135)
حافظ

بس طرفه حريفي است «ِكش» اكنون «به سر افتاد» حافــظ كه ســِر زلــِف بتان دستكشــش بود
(ص150)

خسرو
آورم طبيــب  بــر  را  شيشــه  نداشــت كنــون  دعايــي  قبــول  زاهــد  كــه 

(ص192)
حافظ

شيشــه ام از چه مي بََرد پيــش طبيب هر زمان آن كه مدام شيشــه ام از پي عيش داده اســت
(ص302)

خسرو
دســت بــه  آرم  وصلــش  دولــت  كــه جــز بــاد چيــزي نــدارم بــه دســت كجــا 

(ص194)
حافظ

يعني از عشــق تواش نيست به جز باد به دست حافــظ از دولــت وصــل تو ســليماني شــد
(ص108)

خسرو
خدنگ «غمان» نســاخت ســلطاني از كمنــد فراقــش نديــد «امــان» تــا دل نشــانه گاهِ 
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(ص203)
حافظ

گــر ســالكي بــه عهــد امانــت وفــا كنــد حّقــا كزيــن «غمان» برســد مــژده ى «امان»
(ص194)

خسرو
برس فرياد مظلومي كه از دست غمت فرياد مــرا تا كــي غم هجر تــو «پاماِل جفــا» دارد

(ص210)
حافظ

خاك مي بوســم و عذر قدمــش مي خواهم آن كــه «پامــاِل جفا» كرد چو خــاك راهم
(ص290)

خسرو
به مجلس باده، گردان گشت و ساقي«در شراب افتاد»شب است و بزم عشرت، ساز شد بي وهم با محرم

(ص210)
نيز

مي نيفتــد» «در  مــا  بي يــاد  او  نيفتــد گــر  پــي  در  پــي  فراموشــيش 
(ص280)

حافظ
حافظ خلوت نشــين را «در شــراب انداختي» از فريب نرگــس مخمور و لعل مي پرســت

(ص332)
خسرو
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صالح از من چه مي جويي كه در ميخانه خواهم شد برو ناصح چه ترســاني مــرا از طعنه ى مردم
(ص220)

حافظ
به دور نرگس مســتت سالمت را دعا گفتيم صالح از ما چه مي جويي كه مستان را صال گفتيم

(ص295)
خسرو

دلم از غمزه مي جويي فسون خواني همين باشد «سخن در پرده مي گويي» زبان داني همين باشد
(ص225)

حافظ
كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي سخن در پرده مي گويم چو گل از غنچه بيرون آي

(ص345)
خسرو

كز كار4 بــر آن خاتم صد نقش نگين خيزد  گر لعــل لبش يابــد زان گونه گزد خســرو
(ص248)

حافظ
زنهــار انگشــتري  يابــم  گــر  تــو  لعــل  صــد ملــك ســليمانم در زيــر نگين باشــد از 

(ص182)
خسرو

دور از تــو دلــم خســته و رنجــور نباشــد گــر چشــم مــن از صورت تــو دور نباشــد
آن چشــم چه باشــد كــه در او نور نباشــد؟ آن ديــده چــه آيــد كه بــه روى تــو نيايد
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(ص259)
حافظ

دور از رخت اين خسته ى رنجور نمانده است نزديــك شــد آن دم كــه رقيب تــو بگويد
دور از رخ تــو چشــم مرا نور نمانده اســت هنــگام وداع تــو ز بــس گريــه كــه كردم

(ص115)

در ديوان اميرخســرو (ص2-271) ســه غزل با قافيه ى «الف» و رديف «شــد» وجود دارد كه 
به نظر مي رســد حافظ در ســرودن دو غزل خويش، به اين اشعار توّجه داشــته. البته خواجه بناي 
قافيه ى يكي از دو غزل خود را بر «الف و نون» نهاده و رديف هر دو غزل را به «كرد» تغيير داده 

است. ما يك مورد را در اين بخش و مورد ديگر را در بخش «وزن، قافيه، رديف» مي آوريم:

خسرو
شــد مبتــال  دل  غمــي  و  درد  هــر  شــد؟ بــه  جــدا  مــا  از  يــار  يك بــاره  چــرا 
شــد بــه رنــدّي و بــه شــوخي و بــه صــد نــاز پارســا  آن گــه  و»  بــرد  مــن  از  «دل 

(ص271)
حافظ

خــدا را بــا كــه ايــن بــازي تــوان كــرد «دل از مــن بــرد و» روي از مــن نهــان كرد
(ص166)

خسرو
ندانــد و  جفاهــا  مــا  بــر  دارد» كنــد  ديرينــه  صحبــت  حــّق  «كــه 

(ص276)
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حافظ
داري كينــه  ايــن  مــورز  مــا  بــا  داري» بيــا  ديرينــه  صحبــت  حــق  «كــه 

(ص340)

قافيه هاى مشترك:  كينه، سينه، پشمينه، گنجينه.
خسرو:

آن سر كه نبَود بر درت آن به كه از گردن فتد «منّت پذيــرم» گــر زنــد تيغ رقيبــت گردنم
(ص303)

حافظ:
نگيــرم دســتش  ُكشــد  گــر  تيغــم  پذيــرم» بــه  «منّــت  زنــد  تيــرم  وگــر 

(ص272)
خسرو:

گو5، يكي بنما كه آن سرو روانم چون رودهان  و  هان! اي كبِك كهساري كه مي نازى به  گام
(ص327)

حافظ انجوى:
غــّره مشــو كــه گربــه ى عابــد نمــاز كرد اي كبك خوش خرام كه خوش  مي روي  به  ناز6

(ص261)
خسرو:

بهــر آزار مــن آن «تــرك ختــن» مي آيــد «چه خطــا رفت» ندانم كه بــر ابرو زده چين
(ص353)

حافظ:
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آيــا «چه خطــا ديــد» كــه از راه خطا رفت آن «ترك پري چهره» كه دوش از بِر ما رفت
(ص137)

خسرو:
گر نشــد «ســرو» چرا ســاكن و پابرجا شــد «پيش رفتار تــو» اي آب روان از تو «خجل»

(ص358)
حافظ:

«سرو» سركش كه به  ناز  از  قد و قامت  برخاست«پيــش رفتار تو» پــا برنگرفــت از «خجلت»
(ص107)

خسرو:
تا بــود ريــش درونــم به بــرون ســرگردد ناوكي «بر دل ريشــم فكــن اي» ديده ى من

(ص360)
حافظ:

كــه من اين خانه به ســوداي تو ويران كردم ســايه اي «بر دل ريشــم فكن اي» گنج روان
(ص264)

خسرو:
خنــده گو كز لب خونخوار تو فرمان خواهد «نيك تنگ آمدم» از خود، ز پي كشــتن من

(ص360)
حافظ:

بار بربســت و بــه گردش نرســيديم و برفت گويي از صحبت ما «نيك به تنگ آمده بود»
(ص138)
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خسرو:
ديده بسي در ره است «دورتََرك» ران سمند در رهِ جوالنْــت چون ديده ى ما خاك شــد

(ص378)
حافظ:

اي رقيب از بــِر او يك دو قدم «دورتََرك»7 چــون بــِر حافظ خويشــش نگــذاري باري
(ص255)

خسرو:
كــو بــاد تــا ز بلبــل «نامه» بــه گل رســاند شــب ماجراي ديــده «از خون دل نوشــتم»

(ص388)
حافظ:

مــن هجــرك القيامــه «از خون دل نوشــتم» نزديك دوســت «نامه» انّــي رأيــت دهــراً 
(ص327)

خسرو:
قــدح بــه دســت گرفتــه ز خــواب برخيزد «غــالم نرگــس مســتم» كــه بامــداد پــگاه

(ص425)
حافظ:

تاجداراننــد تــو»  مســت  نرگــس  هوشــيارانند8 «غــالم  تــو  لعــل  بــاده ى  خــراب 
(ص198)

خسرو:
«كــه از مصاحــِب ناجنــس» هيچ نگشــايد بــه آبــروي محبّــت كــه بي غــرض بشــنو



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم66

(ص430)
حافظ:

«كــه از مصاحــب ناجنــس» احتــراز كنيد نخست موعظه ى پير صحبت اين حرف است
(ص224)

خسرو:
چنــد هــر  تــو،  آســتان»  و  مــن  نزنــد «ســر  صنــم  دِر  مســلمان  كــه 

(ص443)
حافظ:

كه هر چه بر ســِر ما مي رود ارادت اوســت «ســِر ارادت ما و آســتان» حضرت دوســت
(ص124)

ب: معاني و مضامين
خسرو:

كلــه ناگــه مبادا كج شــود آن ســرو باال را بميرند و  برون ندهند  مشــتاقان  دِم  حسرت
(ص34)

حافظ:
كه  زيِب بخت و سزاوار ملك  و  تاِج سري كاله ســروريت كــج مبــاد بر ســر حســن

(ص343)
خسرو:

از خــط غبار آن رخ، پوشــيده َخوِر خود را آن طــره بــه روي مــه، بنهاد ســِر خــود را
(ص36)
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حافظ:
بقــاي جاودانش ده كه ُحســن جاودان دارد غبار خط بپوشــانيد خورشــيِد ُرخش يارب

(ص157)
خسرو:

را مانند قدش بُســتان چون ديد ســهي ســروي خــود  ســر  بنهــاد  ســبزه  قدمــش  زيــر 
(ص36)

حافظ:
بنفشــه در قــدم او نهــاد ســر بــه ســجود كنــون كه در چمن آمد گل از عدم به وجود

(ص212)
خسرو:

غّصــه دل  بــه  پيوســته  دارم  قبــا  بنــد  كانــدر پــِي جان مــن بربســت بَِر خــود را زان 
(ص36)

كه مفهوم مخالِف اين بيت است
حافظ:

مــن دل  بگشــايد  تــا  قبــا  بنــد  كــه گشــادي كه مرا بــود ز پهلــوي تو بود بگشــا 
(ص206)

خسرو:
مگــذر ز گفتــه ى خود، گذري نمــاي ما را به زبان خويش گفتي كه گذر كنم به كويت

(ص45)
حافظ:



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم68

نيّت خيــر مگردان كه مبارك فالي اســت9 مــژده دادند كــه بر ما گــذري خواهي كرد
(ص129)

خسرو:
گشــته اي مجلــس  شــمع  را  بيــا ديگــران  را  خســرو  ســوخت  نخواهــي  گــر 

(ص47)
حافظ:

نــه مــن بســوزم و او شــمع انجمــن باشــد خوش اســت خلــوت اگر يار يار من باشــد
(ص181)

خسرو:
كالوده ديده10 چون توان آن آستان پاك را ريزي تو خون بر آستان، شويم من از اشك روان

(ص57)
حافظ:

پاك شــو اول و پس ديده بر آن پاك انداز غســل در اشــك زدم كاهل طريقت گويند
(ص234)

خسرو:
بديدم خفته در آغوش خود آن ســرو باال رابحمــداهللا كه بيدارّي شــب هايم نشــد ضايع

(ص66)
حافظ:

شــد گريه ى شام و سحر شــكر كه ضايع نگشت يكدانــه  گوهــِر  مــا  بــاران  قطــره ى 
(ص186)
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خسرو:
از مــِن تاريــك روز، طلعِت روشــن متاب اي ز تو خورشيِد چرخ در مرض تّف و تاب
دگــر نباشــد  آب  را  خورشــيد  چــون تو ز تــّف هوا َخوي كنــي اي آفتاب چشــمه ى 

(ص85)
حافظ:

در هواي آن عرق تا هست هر روزش تب است عكِس َخوي بر عارضش بين كآفتاِب گرم رو
(ص111)

خسرو:
اســت همــه شــب خــوِن دل نوشــم بــه يــادش ايــن  مــن  ارغوانــّي  شــراب 

(ص99)
حافظ:

ز جام غم مِي لعلي كه مي خورم خون اســتبه يــاد لعــِل تــو و چشــِم مســِت ميگونت
(ص122)

خسرو:
زاهــد بيچــاره در دل وعده ى فــردا گرفت من بــه نقد امروز بــا وصِل بتانم در بهشــت

(ص113)
حافظ:

وعــده ى فــرداي زاهــد را چــرا بــاور كنم من كه امروزم بهشــت نقد حاصل مي شــود
(حاشيه ص281)

خسرو:
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حالل اســت بــا چنان خونين لبي كآيد همي زو بوي شــير مي خــور،  مــن  خــون 
(ص129)

حافظ:
كــت خون مــا حالل تر از شــير مادر اســت اي نازنيــن پســر تو چــه مذهــب گرفته اي

(ص115)
خسرو:

از تــو اين نــاز و فراموشــي و فرويش نرفت شــب كنــي وعده و فــردات ز خاطــر برود
(ص130)

حافظ:
امروز تا چه گويد و بازش چه در ســر است دي وعده داد وصلم و در ســر شراب داشت

(ص115)
خسرو:

او واقف اســت، حاجِت چندين لجاج نيست با دوســت عرض حاجت خود چند مي كني
(ص160)

حافظ:
اظهــار احتياج خود آنجا چه حاجت اســت جــام جهان نماســت ضميــر منيــر دوســت

(ص112)
خسرو:

صــد بار بــاد بــر دهِن ياســمين زده اســت از بهــِر آن كــه الِف جمــاِل تــو مي زنــد
(ص163)
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حافظ:
سمن به دســت صبا خاك در دهان انداخت ز شــرم آن كــه بــه روي تو نســبتش كردم

(ص105)
خسرو:

اگــر نــه پنجــه ى امّيــد در عنان من اســت ز زخــم چابك هجــران دمي رســم به عدم
(ص173)

حافظ:
مــي دارد زنــده  تــو  وصــال  اميــد  وگرنــه هر دمــم از هجر تســت بيم هالك مــرا 

(ص254)
خسرو:

ز غمزه پرس كه اين شوخي از كجا آموخت جراحــِت جگــِر خســتگان چــه مي پرســي
(ص177)

حافظ:
جانــا گنــاه طالــع و جــرم ســتاره نيســت از چشــم خــود بپرس كه ما را كه مي كشــد

(ص131)
خسرو:

به دســت خود  به گلوبسته ريسمان  آويختچه كرد پيش ُرخت گل كه گل فروش او را
(ص178)

حافظ:
بــا نعره هــاي قلقلــش انــدر گلــو ببســت يارب چه غمزه كــرد صراحي كه خون خم
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(ص111)
خسرو:

ترســي گنــه  از  چنــد  اســت خســروا  معتبــر  خــداي،  عفــو  كــه  رو 
(ص185)

حافظ:
معنــّي عفــو و رحمــت آمــرزگار چيســت ســهو و خطــاي بنده گــرش اعتبار نيســت

(ص127)
خسرو:

اســت عشــق اگــر چــه نشــان بخــِت بــد اســت ابــد  ســعادت  عاشــق  نــزِد 
(ص186)

حافظ:
پــري و  آدمــّي  عشــقند  هســتي  ببــري طفيــل  ســعادتي  تــا  بنمــا  ارادتــي 

(ص343)
خسرو:

چشــم ريخــت  فــرو  خيالــت  پــاي  اســت بــه  يافتــه  جگــر  خــون  بــه  كان  ُدري 
(ص193)

حافظ:
اهللا اهللا كــه تلــف كــرد و كــه اندوخته بود دل بسي خون به كف آورد ولي ديده بريخت

(ص207)
خسرو:
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مبــادا در جهــان كس را مــِه نامهربــان افتدز بدمهــري نمي افتــد نظر بر رويــم آن مه را
(ص232)

حافظ:
يــارب مبــاد كــس را مخــدوم بي عنايــت بي مــزد بــود و منّــت هر خدمتي كــه كردم

(ص143)
خسرو:

دلم هم چون الف هرگز ز جان بيرون نمي سازد خيــال تيِر قــّدش را كــه او از دل گذر دارد
(ص237)

حافظ:
چــه كنــم حــرف دگر يــاد نــداد اســتادم نيســت بر لــوِح دلم جز الف قامت دوســت

(ص263)
خسرو:

درد و  غــم  ز  فــارغ  همــه  موافــق  هــر جا كــه غمي بــود نصيــب دل ما شــد يــاراِن 
(ص260)

حافظ:
دل غمديــده ى مــا بــود كــه هم بــر غم زد ديگران قرعه ى قســمت همــه بر عيش زدند

(ص176)
خسرو:

عيبــش همــه آن اســت كه بــا بنده نســازد ســر تا بــه قــدم جملــه هنــر دارد و خوبي
(ص261)
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حافظ:
در سراپاِي وجودت هنري نيست كه نيست11 غير از اين نكته كه حافظ ز تو ناخشنود است

(ص132)
خسرو:

نداننــد مكــن بــر مــا نصيحــت ضايــع اي شــيخ تقــوي  لــّذت  مســتان  كــه 
(ص270)

حافظ:
نصيحتگــو اي  هشــياري  مــردِم  ز  ســخن به خــاك ميفكن چرا كه من مســتم اگــر 

(ص262)
خسرو:

مي نوشــتي گناهــي  گــر  شــد فرشــته  مرفوع القلــم  ديــد،  چــون  ُرخــت 
(ص272)

حافظ:
تــو خونــم بخور كــه هيچ َملَك بــا چنان جمال گنــاه  نويســد  كــه  نيايــدش  دل  از 

(ص317)

در نمونه هاي زير هر دو شــاعر «اين» و «آن» راـ  با ايهامي كه در كلمه ى «آن» هســتـ  همراه 
كرده اند:

خسرو:
خوبــت روي  جمــال  مــه  نباشــد نــدارد  آن  امّــا  باشــد  ايــن  وگــر 

(ص273)
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حافظ:
حســن ز  بهتــر  آن  مي گوينــد  كــه  هــم ايــن  نيــز  آن  و  دارد  ايــن  مــا  يــار 

(ص291)
حافظ:

بنازم دلبر خود را كه حســنش آن و اين دارد لب لعل و خط مشكين چو آنش هست و اينش هست
(ص158)

خسرو:
شــب هــر  تــو  ابــروي  قبلــه ى  برآيــد از  دعــا  در  كــه  دســت  بــس 

(ص290)
حافظ:

ســحرگهي تــا  بنمــا  ابرويــت  دســت دعــا بــرآرم و در گــردن آرمــت محــراب 
(ص141)

خسرو:
تــو ديــدن  بهــر  كــه  آي  برآيــد پيــش  تــا  اســت  منتظــر  جــان 

داريــش  انتظــار  در  چنــد  برآيــد؟ تــا  يــا  زود  مي آيــي 
(ص290)

حافظ:
بازگــردد يــا برآيــد چيســت فرمان شــما عــزم ديــدار تــو دارد جــاِن بر لــب آمده

(ص102)
خسرو:
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كاو زلف مشكين تو را هر لحظه در پا مي كشد جانــا دگر در كوي خود باد صبــا را ره مده
(ص301)

حافظ:
بازگــو دلــدار  بــِر  مــا  حديــث  جــان  ليكــن چنــان مگو كــه صبــا را خبر شــود اي 

(ص215)
خسرو:

تو گذري كن اين طرف دولت من همان بود دولت اگــر نمي كند ســوي مِن گــدا گذر
(ص307)

حافظ:
افتــد مــا  دام  بــه  ســعادت  اوج  افتــد همــاي  مــا  مقــام  بــر  گــذري  را  تــو  اگــر 

(ص153)
خسرو:

فنــا كــوِي  ســِر  خرابــاِت  در مقام ســرفرازي، خشــت باليــن كرده اند پاكبــازاِن 
(ص319)

حافظ:
دســت قدرت نگر و منصب صاحب جاهي خشــت زيِر ســر و بر تارِك هفت اختر پاي

(ص367)
خسرو:

هرچه خواندم پيش اســتاد طريقت، شد ِز ياد تــا ز خــّط جاِم مــي، فهــم معاني كــرده ام
(ص322)
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حافظ:
ز فيــض جــام مــي اســرار خانقه دانســت بــر آســتانه ى ميخانــه هــر كه يافــت رهي
رمــوز جام جــم از نقش خاك ره دانســت هر آن كــه راز دو عالم ز خط ســاغر خواند

(ص119)
خسرو:

گشــاد آفرين بر ســِر آن دست كز آن خواهد يافت تــو  قبــاي  بنــِد  از  مــن  كاِر  گــرهِ 
(ص345)

حافظ:
مــن دِل  بگشــايد  تــا  قبــا  بنــِد  كــه گشــادي كه مرا بــود ز پهلــوي تو بود بگشــا 

(ص206)
خسرو:

كيســت كش تشنگي چشــمه ى حيوان نبود زهر كش از كف ســاقي تو اگر مي خواري
(ص349)

حافظ انجوي:
كيست كه تن چو جام مي جمله دهن نمي كند ســاقي سيم ســاق من گر همه زهــر مي دهد

(ص255)
خسرو:

هــر چــه گوينــد از آن تنگ دهــن مي آيد مســتي و رندي و «عاشق كشي و شيوه ى»ناز
(ص353)

حافظ:
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شهرآشوبي شــيوه ى»  و  «عاشق كشــي  جامــه اي بود كــه بــر قامــت او دوخته بود رسم 
(ص207)

خسرو:
بــاز آن وقــت شــد و بــاد صبــا بــاز آمــد دي ز بــوي تو بــه حيلــه ز صبا جــان بردم

(ص355)
حافظ:

كــه جــان ز مــرگ بــه بيمــاري صبــا ببرد دل ضعيفم از آن مي كشــد بــه طرف چمن
(ص162)

خسرو:
آفــت كفــر، بلــي، در رهِ ديــن پيــش آمد طلب روي تو كردم شــِب زلــف آمد پيش

(ص356)
حافظ خانلرى:

در رهــش مشــعله از چهــره برافروخته بود كفــِر زلفش رهِ دين مي زد و آن ســنگين دل
(ص426)

خسرو:
گــوش ابليــس چو قرآن شــنود كــر گردد گــوش بگرفــت چو بشــنيد رقيبت ســخنم

(ص360)
حافظ:

ديــو بگريــزد از آن قــوم كه قــرآن خوانند زاهــد ار رنــدي حافــظ نكند فهم چه شــد
(ص198)
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خسرو:
بنشــيند گــر بيابــد به دعــا عاشــق دلخســته وصال دعــا  بــه  خلــوت  دِر  بــر  ســال ها 

(ص362)
حافظ:

عمري است كه عمرم همه در كار دعا رفت دل گفــت وصالش بــه دعا باز تــوان يافت
(ص137)

خسرو:
عاقبت ســوي زنخ رفت و به گــرداب افتاد دل بــه دريــاي جمال تو به بازي مي گشــت
َمثَلــم قّصــه ى شــاگرِد رســن تــاب افتــاد كار مــن از پــي زلف تو پس آمــد چكنم؟

(ص365)
حافظ:

آه كــز چــاه بــرون آمــد و در دام افتــاد در خــِم زلف تــو آويخــت دل از چاه زنخ
(ص151)

خسرو:
دارد شكســتن  توبــه  ســِر  امــروز  مي فروشــان اگــر اين دلــق كهن بســتانند زاهــد 

(ص368)
حافظ:

بعــد از ايــن خرقه ى صوفي به گرو نســتانند گر شــوند آگــه از انديشــه ى مــا مغبچگان
(ص198)

خسرو:
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نباشــد «خاطــر مــردم به لطــف، صيد تــوان كرد» دلنــواز  كــه  هــر  نبــرد  دل 
(ص381)

حافظ:
را «به خلــق و لطف توان كرد صيــد اهل نظر» دانــا  مــرغ  نگيرنــد  دام  و  بنــد  بــه 

(ص98)
خسرو:

نمي شــود مــه مي شــود مقابــل روي تــو هــر شــبي مقابــل  تــو  رخ  بــا  روز  يــك 
(ص404)

حافظ:
بــود ز اخترم نظري ســعد در ره اســت كه دوش مقابلــه  مــن  يــار  رخ  و  مــاه  ميــان 

(ص210)
خسرو:

«دســتم بــه گــردن تــو حمايل نمي شــود» شــد اشــك من حمايل گردون ز دســت تو
(همان)

حافظ:
«يــارب ببينــم آن را در گردنــت حمايــل» اي دوست «دست» حافظ تعويذ چشم زخم است

(ص258)
خسرو:

اينــك به نيــم چابــك عشــق تو رام شــد خســرو كه زيســت با همه خوبان به توسني
(ص405)



81  «قند پارسي» و «طوطِي هند»

حافظ:
بس طرفه حريفي است كش اكنون به سر افتاد حافــظ كه ســِر زلــِف بتــان دســتكش بود

(ص150)
خسرو:

جســتند بــرون  بتكــده  از  آزري  «چــو الله زار به دشــت آتش خليل كشــيد» بتــان 
(ص417)

حافظ:
«كنــون كه اللــه برافروخت آتــش نمرود» بــه بــاغ تــازه كــن آئيــن ديــن زردشــتي

(ص212)
خسرو:

جائــي بــه  پيشــت  ز  مــن  نالــه ى  برآيــد رســد  صدائــي  گنبــد  هفــت  از  كــه 
(ص453)

حافظ:
كوتــه نظر ببين كه ســخن مختصــر گرفت زين قّصه هفــت گنبد افالك پر صداســت

(ص139)

ج : وزن، قافيه، رديف
خسرو:

من و دردت چو تو درمان نمي خواهي دل مارا مرا دردي است اندر دل كه درمان نيستش يارا
(ص34)

حافظ:
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به خال هندويش بخشــم ســمرقند و بخارا را اگر آن تُرك شيرازي به دست آرد دل ما را
(ص98)

خسرو:
را آن شه به ســوي ميدان خوش مي رود سوا را مــا  شهســوار  آن  داري  نــگاه  يــارب 

(ص49)
حافظ:

دردا كــه راز پنهــان خواهد شــد آشــكارا دل مــي رود ز دســتم صاحبــدالن خــدا را
(ص99)

خسرو:
مشــتاب مــن  خــون  بــه  صــواب ماهرويــا  ديــد  كــه  عاشــقان  كشــتن 

(ص85)
حافظ:

ســحاب بســت  كلّــه  و  صبــح  اصحــاب مي دمــد  يــا  الّصبــوح  الّصبــوح 
(ص103)

خسرو:
كاري بــه جهــان نــي به مــراِد دِل مــا رفت افســوس از ايــن عمر كــه بر باِد هــوا رفت

(ص89)
حافظ:

آيــا چه خطــا ديــد كــه از راهِ خطــا رفت آن تُرك پري چهــره كه دوش از بِر ما رفت
(ص137)
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خسرو:
آزادِي آن دل كه در آن زلف به تاب اســت آبادتر آن ســينه كه از عشــق خراب اســت

(ص91)
حافظ:

خم گو سِر خود گير كه خمخانه خراب استمــا را ز خيــال تو چه پرواي شــراب اســت
(ص110)

خسرو:
عالــم بــه مــراِد دل و اقبــال غــالم اســت ما را چه غم امروز كه معشــوقه به كام است

(ص92)
حافظ:

ســلطان جهانم به چنين روز غالم اســت12 گل در بَر و مي در كف و معشوق به كام است
(ص118)

خسرو:
اســت نازنينــي  هــواي  ســر  در  كــز او تــاراج شــد هر جــا كه ديني اســت مــرا 

زلفــش  يــاد  از  اســت  حالــت  بــه گيتــي هــر كجــا خلوت نشــيني اســت پريشــان 
(ص101)

حافظ:
ســرزميني در  رهــروي  قرينــي ســحرگه  بــا  معّمــا  ايــن  گفــت  همــي 
خلوت نشــيني13 درون هــا تيــره شــد، باشــد كــه از غيــب كنــد  بــر  چراغــي 

(ص364)
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خسرو:
جان من از مهر و ماهِ روش هر دم در تب است آن كه زلف  و عارض او غيرِت روز و  شب است
قدســيان را از تظلّم كار يارب يارب اســت بس كه فريادم شب هجران به گردون مي رود
نيست روشن كاختر بختم كدامين كوكب است مي شــمارم هر شبي اختر ز آِب چشم و صبح

(ص122)
حافظ:

گوينــد  كــه  شــب قدري  يارب اين تأثير دولت در كدامين كوكب است آن 
هر دلي از حلقه اي در ذكر يارب يارب است تا به گيســوي تو دســت ناســزايان كم رسد
در هواي آن عرق تا هست هر روزش تب است عكس خوي بر عارضش بين كآفتاب گرم رو

(ص111)
خسرو:

زخِم جانم ز «كمانخانه ى ابروي» كسي است بنِد جانم ِز َخِم «سلســله ى موي» كسي است
اي خوش آن كس كه شبش تكيه به «پهلوي» كسي است شــب ز غم چــون گذرانم مــِن تنهــا مانده

كاين بالي دلم از «نرگِس جادوي» كسي است گر تو منكر شوي اي شوخ، بداند همه كس
(ص132-3)

حافظ:
تا دل شب سخن از «سلســله ى موي» تو بود دوش در حلقــه ى ما قّصه ى گيســوي تو بود
مــن دِل  بگشــايد  تــا  قبــا  بنــِد  كه گشــادي كه تو را بــود ز «پهلوي» تو بود بگشــا 
فتنه انگيــز جهــان «غمزه ى جــادوي» تو بود عالم از شــور و شِر عشــق خبر هيچ نداشت

(ص206)
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خسرو:
چشم و دل هر دو به رخسار تو «آشفته و مست» نه مرا خواب به چشــم و نه مرا دل در دست

(ص144)
حافظ:

خوي كــرده  و  «آشــفته»  پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست زلــف 
(ص109)

خسرو:
اســت نرگــس مســت تــو خــواب آلــوده اســت آلــوده  شــراب  تــو  لعــل  لــب 
آري چكيــدن،  خواســت  تــري  اســت از  آلــوده  نــاب  مــِي  كــز  تــو  لــب 
امــروز كــرد  گنــه  چــه  خســرو  اســت بنــده  آلــوده  عتــاب  بــه  حديثــت  كــه 

(ص153-4)
حافظ:

خواب آلــوده ميكــده  در  بــه  رفتــم  خرقــه تردامــن و ســجاده شــراب آلــوده دوش 
كه شــود فصــل بهــار از مــي نــاب آلوده گفتــم اي جان جهان دفتر گل عيبي نيســت
آه از ايــن لطــف بــه انــواع عتــاب آلــوده گفــت حافظ لغــز و نكته به يــاران مفروش

(ص325)
خسرو:

صبــر گريزپــاي ســر انــدر جهــان گرفت «لشكر كشيد عشق و»14 دلم ترك جان گرفت
گر عشوه اينست، جان و جهان مي توان گرفت چشــمت به عشوه جان دو صد ناتوان گرفت

(ص164)
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حافظ:
آري بــه اتّفاق، جهــان مي تــوان گرفت15 حســنت بــه اتّفاق مالحــت جهــان گرفت

خسرو:
نتــوان همــه جهان بــه يكي تار مــو گرفت «زلفــت» به ظلــم گرچه جهانــي فروگرفت
يعنــي بخواهــد ايــن نمكم در گلــو گرفت بوســيدم آن لــب و ز شــكر مي كند ســخن

(ص165)
حافظ:

راه هــزار چــاره گــر از چــار ســو ببســت «زلفــت» هــزار دل بــه يكي تاره مو ببســت
بــا نعره هــاي قلقلــش انــدر گلــو ببســت يارب چه غمزه كــرد صراحي كه خون خم

(ص111)
خسرو:

دل هــا اســير سلســله ى «مشــكبار» اوســت آن تــرك نازنين كه جهاني شــكار اوســت
(ص167)

حافظ:
آورد حرز جان ز خط «مشــكبار» دوست16 آن پيــك نامور كه رســيد از ديار دوســت

(ص125)
خسرو:

به زلِف تيره ى شب، نوِر صبح، تاب انداخت ســپيده دم كــه زمانــه ز رخ نقــاب انداخت
(ص178)
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حافظ:
خروش و ولوله در جان شــيخ و شــاب انداز بيــا و كشــتي مــا در شــط شــراب انــداز

(ص233)

«نقاب» و «شهاب» نيز از قوافي مشترك دو غزل باالست.
خسرو:

كــه بر نشــانه ى دل هــاي عاشــقان انداخت چه تيــر بود كه چشــم تو ناگهــان انداخت
(ص178)

حافظ:
بــه قصد جــاِن مــِن زاِر ناتــوان انداخت17 خمي كه ابروي شــوخ تو در كمان انداخت

(ص104)
خسرو:

اســيرند غــم  در  نظــر  اهــل  آن  بي نظيرنــد از  غايــت  بــه  منظــوران  كــه 
(ص270)

حافظ:
نگيــرم دســتش  كشــد  گــر  تيغــم  پذيــرم بــه  منّــت  زنــد  تيــرم  وگــر 

(ص272)

تيــرم غمــزه  نــوك  ز  دل  بــر  بميــرم مــزن  بازويــت  و  دســت  پيــش  كــه 
(273ص)
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قافيه    هاى مشترِك شعر خسرو و دو غزل حافظ عبارتند از: اسير، بمير، حقير، شير، پذير، تير.
خسرو:

شــد مبتــال  و  زار  كــه  زين ســان  شــد دلــم  بي وفــا  نامهربــاِن  آن  از 

شــد ســما  اوِج  از  روزه  مــاهِ  شــد چــو  بي ضيــا  روزه داران  نــوِر  ز 
(ص271)

حافظ:
كــرد صبــا  بــا  حكايــت  بلبــل  كــرد ســحر  چهــا  مــا  بــا  گل  روي  عشــق  كــه 

(ص162)

قافيه هاى مشترك مبتال، وفا (اميرخسرو بي وفا ـ حافظ بوالوفا)، آشنا و صبا.
خسرو:

التماس هّمــت از دل هاي مســكين كرده اند شهســواراني كه فتــح قلعه ى ديــن كرده اند
(ص319)

حافظ:
اين حكايت ها كه از فرهاد و شيرين كرده اند18 شــّمه اي از داســتاِن عشق شــورانگيز ماست

(ص391)
خسرو:

بازآمــد خشــمگين يــاِر مــرا دل بــه رضــا بازآمــد وفــا  بســتان  بــه  بدعهــد  گل 
(ص354)

حافظ:
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هدهــد خوش خبــر از طرف ســبا بازآمد19 مــژده اي دل كــه دگــر بــاِد صبــا بازآمــد
(ص188)

خسرو:
عمر من هر چه برفته اســت ز ســر بازآيد20 بــه ســِر مــن اگــر آن طرفــه پســر بازآيد

(ص362)
حافظ:

بازآيــد درم  ز  قدســي  طايــر  آن  بازآيــد اگــر  ســرم  پيرانــه  بــه  بگذشــته  عمــر 
(ص219)

قافيه هاى مشترك: نظر، خبر، دگر و سفر.
خسرو:

پــاره از ديــده [؟] و دل ها همــه برياني چند منم امــروز [و] حديــث تــو و مهماني چند
(ص368)

حافظ:
محرمي كو كه فرســتم به تو پيغامي چند21 حســب حالي ننوشــتّي و شــد ايّامــي چند

(ص192)
خسرو:

بي هوشــيي ز رويــش در مــرد و زن درآيد هــر بــار كان پريــوش در كوي مــن درآيد
شــيري ز جوِي شــيرين بر كوهكــن درآيد فرهاد گشــت خسرو «بگشــاي لب» كه ناگه

(ص386)
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حافظ:
يا تن رســد بــه جانان يــا جان ز تــن برآيد دســت از طلــب نــدارم تــا كام مــن برآيد
«بگشاي لب» كه فرياد از مرد و زن برآيد22 بنمــاي رخ كــه خلقــي والــه شــوند و حيــران

(ص218)
خسرو: 

دارد نظــر  در  تــو  جمــال  شــمع  كــه  داردكســى  خبــر  كــى  پروانــه  دل  زآتــش 
(ص 423)

حافظ:
محقــق اســت كــه او حاصل بصــر دارد23كســى كه حســن و خــط دوســت در نظــر دارد

(ص154)
خسرو:

بنــاي خانــه ى عمــر اســتوار خواهــم كرد كدام شــب كه تــو را در كنــار خواهم كرد
بــه خون دل كــف پايت نــگار خواهم كرد بــه آب ديده نــگارا َكَفت نخواهم شســت

(ص430)
حافظ:

نفس به بوي خوشــش مشــكبار خواهم كرد چــو بــاد عزم ســِر كوي يــار خواهــم كرد
كــرد هــر آب روي كه اندوختــم ز دانش و دين خواهــم  نــگار  آن  ره  خــاك  نثــار 
بنــاي عهد قديــم اســتوار خواهــم كرد24 به ياد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت

(ص165)
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پى نوشت
1. آن چه احتمال اثري پذيري خواجه از خسرو را در اين بيت افزون تر مي كند اين است كه حافظ 

در دو بيت پايين تر از كوهكن (= فرهاد) سخن به ميان مي آورد  
گر چو فرهادم به تلخي جان برآيد باك نيست           بس حكايت هاي شيرين باز مي ماند ز من
2. جانا زكاِت ُحسن چه مي داريَم دريغ/ يا خود نصيب نيست مِن بي نصيب را (حسن دهلوي، ص5)

. ظ و زين پس  3
. ظ گاز  4
. ظ كو؟  5

. مطابق است با ضبط نسخه موّرخ 898 ق. به خط درويش محمود نيشابوري متعلق به كتابخانة   6
ملّي ملك. (ر.ك دفتر دگرساني ها در غزل هاي حافظ، ج1، ص6 و115) 

. از دورتََرك زانو بزني/ زانوي مرا بالين نكني (كلّيات شمس، ج7، ص25)  7
. «غالم نرگس مستانة توام» كه مرا/ خالص داد ز پرهيزگاريي كه نبود (ديوان حسن دهلوي،   8

ص175)
نيز «[...] كالهداراني كه «تاجداران» غالم ايشانند [...]» (مقامات حميدي، ص153 و 243)
نيز غالم بارگاهش تاجداران/ جنابش سجده گاه شهرياران (كليات عبيد زاكاني، ص149)

. گــر برآني كه بيايّي و مرا بيني باز/ كار خير اســت در ايــن كار مكن تأخيري (ديوان جالل   9
طبيب شيرازي، ص261)

10  . ظ: ديدن
11 . در ســراي پاي وجودت هنري نيســت كه نيســت/ عيبت آن اســت كه بر بنده نمي بخشايي 

(كليات سعدي، ص454) 
12 . نيز ر.ك ديوان حافظ، انجوي، حاشية ص204.

13 . حذر كن زآنكه ناگه در كميني/ دعاي بد كند خلوت نشيني (خسرو و شيرين، ص398). نيز 
ر.ك ديوان حافظ، انجوي، همان، حاشية ص420. 
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14 . «لشكر كشيد عشق و» مرا در ميان گرفت/ خواهند مردمانم ازين، در زبان گرفت
    ايمن نشسته بودم در كنج عافيت/ آمد بالي عشق و مرا ناگهان گرفت (قوامي رازي، ص56)

15 . نيز ر.ك ديوان حافظ، انجوي، حاشية ص186.
16 . نيز ر.ك همان، حاشية ص173.

17 . شبت ز بهر چه بر روز سايبان انداخت/ كه روِز من به شب تيره در گمان انداخت (امامي هروي، 
نقل از دقائق الشــعر، ص51). نيز ر.ك ديوان حافظ، انجوي، حاشية ص188. امّا به گمان راقم 
اين حروف، «حافظ» در سرودن اين غزل، مستقيماً تحت تأثير «رفيع الدين لنباني» بوده است

هــزار شــور در ايــن جــان ناتــوان افكند به ســنبلي كــه عذارت بــر ارغــوان افكند
كه ابــروي تو خمي بــاز در كمــان افكند بگــو كه تيِر جفا بركه راســت خواهي كرد

(ديوان، ص55)
دكتــر محمود مدبّــري، اين دو بيت را، كه جــزو قصيدة 26 بيتي رفيع الدين لنباني اســت، به نام 

رفيع الدين «نيشابوري» ثبت كرده اند (شرح احوال و اشعار شاعران بي ديوان، ص393).
18 . نيز ر.ك ديوان حافظ، انجوي، حاشية ص279.

19 . نيز ر.ك همان، حاشية ص274.
20 . نيز ر.ك ديوان حافظ، انجوي، حاشية ص279.

21 . نيز ر.ك همان، حاشية ص229.
22 . بر بام اگر برآيي، ماه از فلك برآيد/ وز اشتياق رويت آه از ملك برآيد (ديوان عضد، ص97)
   بر بام اگر برآيي ماه از فلك برآيد/ وز مهِر ماهِ رويت آه از ملك برآيد (ديوان جالل طبيب، ص168)

23  . نيز ر.ك ديوان حافظ، انجوى شيرازى ، حاشيه ى ص 265.
24 . نيز ر.ك ديوان حافظ، انجوي، حاشية ص227.
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منابع و مآخذ
انزابى نژاد، رضا(1365)،.مقامات حميدي. به تصحيح رضا انزابي نژاد، چاپ اول، تهران: مركز   -

نشر دانشگاهي.
تاج الحالوي، على بن محمد(1383)، دقايق الشعر. چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.  -
حافظ شيرازى(1362)، ديوان حافظ. به تصحيح و توضيح پرويز ناتل خانلري، جلد دوم، چاپ   -

دوم، تهران: خوارزمي.
حافظ شيرازى(1372)،ديوان حافظ. به كوشش: ابوالقاسم انجوي شيرازي، چاپ هشتم، تهران:   -

جاويدان.
حافظ شــيرازى(1374)، ديــوان حافظ. تصحيح عالمــه محمد قزوينى و دكتر قاســم غنى با   -

مجموعه ى تعليقات و حواشــي عالمــه قزويني، به اهتمام ع- جربــزه دار، چاپ پنجم، تهران: 
اساطير.

خّرمشــاهي، بهاءالدين، (1372)، حافظ نامه. جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: علمي و فرهنگي و   -
سروش.

دهلوي، اميرخســرو(1387)، ديوان اشــعار امير خســرو دهلوى. تصحيح اقبال صالح الدين، با   -
تجديد نظر سيد وزيرالحسن عابدي، با مقدمه و اشراف محمد روشن، چاپ دوم، تهران: نگاه.

دهلوي، حسن(1383)، ديوان حســن دهلوى. به اهتمام سيداحمد بهشتي شيرازي و حميدرضا   -
قليچ خاني، چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

زاكانى، عبيد(1999)،كليات عبيد زاكاني. به كوشش محّمد جعفر محجوب، نيويورك.  -
زرياب خويي، عباس(1374)، آئينه ى جام. چاپ دوم، تهران: علمي.  -
سعدي، مصلح الدين(1379)، كليات. تصحيح، مقدمه، تعليقات و فهارس به كوشش بهاءالّدين   -

خّرمشاهي، چاپ دوم، تهران: دوستان.
طبيب شــيرازي، جالل(1389)، ديوان طبيب شيرازى. تصحيح و مقدمه ى نصراهللا پورجوادي،   -

چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
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قوامي رازي(1334)، ديوان قوامى. به تصحيح ميرجالل الدين حســيني ارموي (محّدث)، چاپ   -
اول، تهران: چاپ خانه ى سپهر.

قوجه زاده، على رضا(1389)،ديوان عضد (ســراينده ى ناشــناخته ى ســده ى 8 ق). چاپ اول،   -
تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي.

ل...، رفيع الديــن(1369)، ديوان رفيع الدين لنباني. به كوشــش تقي بينــش، چاپ اول، تهران:   -
پاژنگ.

مجتبائى، فتح اهللا(1386)، شرح شكن زلف بر حواشي ديوان حافظ. چاپ اول، تهران: سخن.  -
مدبرى، محمود(1370)،شرح احوال و اشعار شاعران بي ديوان. چاپ اول، تهران: پانوس  -
مولوى، جالل الدين محمد(1363)،كليات شــمس. جلد دهــم، تصحيح بديع الزمان فروزانفر،   -

چاپ سوم، تهران: اميركبير.
نظامي گنجه اي(1376)، خســرو و شــيرين. تصحيح حسن وحيددســتگردي، به كوشش دكتر   -

سعيد حميديان، چاپ اول، تهران: قطره.
نيســاري، ســليم(1385)، دفتر دگرســاني ها در غزل هاي حافظ. جلد دوم، چاپ اول، تهران:   -

فرهنگستان زبان و ادب فارسى.
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دكتر على اكبر احمدى  دارانى
استاديار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه اصفهان

 يكــى از مهم ترين جنبه هاى هنرى شــعر حافظ، دقّت در گزينش واژه هــا و چينش آن ها در 
محور افقى اســت. از اين رو، بخش گسترده اى از كوشش شــارحان و حافظ شناسان، بر واژه ها، 
تعبيــرات، تأثيرات، جادوى مجاورت كلمه هــا و صناعات ادبى كم رنگ و پرتأثير شــعر حافظ 

متمركز شده است. 
به همان نسبت كه شارحان براى درك زيبايى شعر حافظ در محور افقى كوشيده اند، به محور 
عمودى آن بى توجهى كرده اند و گويا پذيرفته اند كه تمام شعرهاى حافظ پاشان است و هم چنان 
جاى خالى تحليل كلّيت يك غزل، بعد از آن همه موشــكافى احســاس مى شود. با شناخت بهتر 
برخى از مضمون هاى شعر حافظ، مى  توان محور عمودى پيوسته ترى در برخى از غزل ها يافت. 

در اين پژوهش، يكى از غزل هايى كه شارحان كم تر به آن پرداخته اند، به كمك مضمون هاى 
تازه اى كه از اين غزل در متون ديگر يافت شده، بررسى مى شود.
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 اين شعر محور افقى و عمودى منسجم و ساختى دوگانه دارد، از يك سو قطعه اى تقاضايى1 
اســت كه در آن حافظ از ممدوح مى خواهد، «وظيفه» اش را از نو برقرار كند و از ســوى ديگر، 
غزلى عاشقانه است كه حافظ، در آن با معشوق سخن مى گويد. با نقد و بررسي اين غزل، زوايايى 

پنهان از زندگى حافظ و بخشى از هنر شاعرى وي، نمايان مى شود. 
خلوت گزيده را به تماشــا چه حاجت است
جانا بــه حاجتى كــه تو را هســت با خداى
بســوختيم را  خــدا  حســن  پادشــاه  اى 
نيســت ســؤال  زبــان  و  حاجتيــم  اربــاب 
محتاج قّصه نيســت گرت قصد خون ماست
جــام جهــان نماســت ضميــر منير دوســت
بردمــى مــّالح  منّــت  بــار  كــه  شــد  آن 
اى مّدعــى بــرو كــه مرا بــا تو كار نيســت
اى عاشــق گــدا چــو لــب روح بخــش يار
حافــظ تو ختم كن كه هنر خود عيان شـــود

چون كوى دوست هست به صحرا چه حاجت است
كاخر دمى بپرس كه ما را چه حاجت اســت
آخر ســؤال كن كه گدا را چه حاجت است
در حضــرت كريــم تمنّا چه حاجت اســت
چون رخت از آن تست به يغما چه حاجت است
اظهــار احتياج خود آن جا چه حاجت اســت

گوهر چو دست داد به دريا چه حاجت است 
احباب حاضرنــد به اعدا چه حاجت اســت
مى دانــدت وظيفه تقاضا چه حاجت اســت

با مـّدعـى نــزاع و مـحــاكا چه حاجـت است                             
(حافظ،1377: 113- 112)

پيش از بررســى اين غزل، به آن چه در شــرح ها درباره ى  كلّيت اين غزل آمده است، نگاهي 
مي كنيم: 

- «موضــوع غــزل: موضوع مورد بحث از نظــر زندگى خصوصى خواجه بســيار غم انگيز و 
مبهم به نظر مى رســد. ظاهراً موضوع غزل را شــاعر عارف در قافيه [كذا.رديف] قرار داده است 
و آن عبارت اســت از عرض حاجت در حضرت دوست و اظهار بى نيازى نسبت به ديگران. اين 
غزل مبهم اســت و در ظاهر امر شعر بيش تر از شــكل عارفانه، رنگ اجتماعى دارد... و اشاره اى 
آشكار دارد به ضمير منير دوست، يعنى آن چه را كه از دل حافظ مى گذرد او مى داند و اين شايد 
مليح ترين حسن طلب باشــد... خواجه در اين موقعيت نيازمند بوده است و احتمال اين كه غرض 
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از عرض فقر، فقر معنوى باشد، بسيار كم است»(ثروتيان، 1380: 1/ 380). 
هرچنــد ثروتيان، به نكته هاى مهّمى هم چون عرض حاجت و فقر مادى شــاعر اشــاره كرده 

است، امّا آن چه درباره ى اين غزل گفته است، پريشان و نابسامان  است.
-  «غزلى است كه حال و هواى عاشقانه دارد؛ اما بعضى از تعبيرها و مضامين آن، بيش از آن كه 
ســخن از عشــق باشد، حســب حال و گله از دوســتان و بى وفايى اهل روزگار است و نزاع و 

محاكا با حسودان»(استعالمى، 1382: 156).
استعالمى، معنايى ساده و سطحى از اين غزل ارائه داده و به درك كلّى از آن نرسيده است.

بررسى غزل
الف) محور افقى 

در ابتدا به دور از هر گونه تأويل، معنايى ساده و مختصر از هر بيت ارائه مى شود:

1. خلـوت گـزيـده  را بـه تمـاشـا چـه حـاجت است     
              چون كوى دوست هست به صحرا چه حاجت است

خلوت گزيده(حافظ) نيازى به تماشا(سير و تفّرج) ندارد؛ زيرا تا وقتى كوى دوست هست و 
مى  توان در آن اقامت كرد، به دشــت و صحرا نيازى نيست، شبيه  اين مضمون را سعدى اين گونه 

آورده است: 
«ابناى روزگار به صحرا روند و باغ/ صحرا و باغ زنده دالن كوى دلبرست»(سعدى،1385: 115)
«هر كس به تماشايى رفتند به صحرايى/ ما را كه تو منظورى خاطر نرود جايى»(همان: 57)

2. جـانـا بـه حـاجتـى تو  را  هست با خداى    
آخر دمى بپرس كه ما را چه حاجت است     

      ســودى«به» را در «به حاجتى كه تو را» باى ســوگند ندانسته است: «اى جانان محض برآورده 
شدن آن حاجتى كه از خدا مى طلبى، يك كالم از حاجت ما بپرس؛ يعنى سؤال كن كه شما چه 
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حاجت داريد، يعنى تو از خدا اميد دارى، براى بر آورده شــدن آن اميد و آرزويت از احتياج ما 
ســؤال كن»(سودى،1362 :241/1). هروى نوشته اســت:« عزيز من قسم به نيازى كه تو در برابر 
خــداى خود دارى؛ لحظه اى بپرس كه ما چــه نيازى داريم»(هروى، 1367: 1/ 107). جانا به اميد 

برآورده شدن حاجتي كه از خدا دارى، التفاتى به ما كن و بپرس كه حاجت ما چيست.
3. اى پادشاه حسن خـدا را بسوختيم         آخر سؤال كن كه گدا را چه حاجت است

       حافظ چند جاى ديگر «پادشــاه ُحســن» را به  كار برده اســت: « اى گل به شــكر آن كه تويى 
پادشــاه ُحسن» (حافظ، 1337: 228)، «عنان كشيده رو اى پادشاه كشور ُحسن»(همان: 134)، «اى 
پادشاه ُحسن سخن با گدا بگو»(نيسارى، 1385: 1346) و در اين نمونه ها معناى معشوق و ممدوح 
را در نظر داشته است. اى كسى كه در ُحسن پادشاه(پادشاه خوب رويانى) هستى، از ما كه گداى 

كوى تو هستيم، بپرس كه چه حاجتى داريم.

4. ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست      در حضـرت كـريم تمنّا چـه حـاجت است

زّرين كوب اين بيت را اشاره به  اين بيت متنبّى مى داند: 
- «و فـى النـفس حاجات و فيك فطانه/ سكوتى سؤالى عنـدها فجواب»(زّرين كوب،1368: 373).

مهــدوى دامغانــى با اشــاره به آن چه زّرين كــوب درباره ى ايــن بيــت آورده، آن  را به  اين 
كالم «مأثور از معصوم» شــبيه مى دانــد كه :«الهى كفى علمك عن المقــال و كفى كرمك عن 

السؤال»(مهدوى دامغانى، 1386: 663/1). 
«ارباب حاجت» از تركيب هاى كليدى اين غزل است و به ما كمك مى كند تا حّدى به مفهوم 
اين بيت و كّل غزل حافظ دست يابيم. اين تركيب، در نامه هاى ديوانى كاربرد فراوان داشته است:

- «و همگنان را فوارض اذيت و عوارض بليّت مصون و محروس دارد و جناب خويش را به وفود 
«ارباب حاجت» معمور و مأنوس»(بهاءالّدين بغدادى،1315: 33).

- «صد هزاران ســالم و خدمت بدان جناب بزرگوار كه مدار «ارباب حاجات» و مركز اصحاب 
مهّماتست، اصرار مى افتد»(صدر قونيوى، 1349: 84)
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- «اين رقعه نزد بزرگى در حق عزيزى تحرير افتاد: جناب عالى خداوندگار كه تشــنگان باديه ى 
افتقار و احتياج را منهلى خوش گوار و رنجوران حرمان و خيبت را هواى سازگارست تا نهايت 
ادوار و غايت اعمار مدار «ارباب حاجات» و مركز مهمات باد. ظل ســعادت ممدود و عاقبت 

محمود بحق الملك الودود»(همان: 126). 
- «اى بــه ظّل جاه تو «اربــاب حاجت» را پناه/ وى به ذيل لطف تو اهل هنر را اعتصام»(يوســف 

اهل، 1358: 188)
شارحان پنداشــته اند كه منظور از «حضرت كريم»، در مصرع دّوم خداوند است و نوشته اند: 
«اربــاب حاجتيم و صاحب حاجتيــم و زبان گدايى نداريم. روى ســؤال نداريم؛ در حضور آدم 
كريم و بخشنده به خواهش و تمنّا نياز نيست. از آن جا كه كريم يكى از القاب خداوند است «در 
حضرت كريم» ايهامى هم به در محضر خداوند دارد كه آن جا نياز به عرض حاجت نيست؛ زيرا 

خدا از دل بندگان با خبر است»(هروى، 1367: 108). 
«اگر اين بيت را با حال و هواى عاشقانه معنى كنيم، حافظ دارد، به معشوق تلقين مى كند كه 
ناز و غرور را كم كند. «حضرت كريم» را به معنى درگاه حق هم مى  توان گرفت، امّا ابيات ديگر 

در اين حال و هواى عارفانه نيست»(استعالمى، 1382: 157).
   مضمون اين مصرع در نامه هاى پيش تر و هم زمان با حافظ به كار  رفته اســت و اين اشتباه به 
علّت ناآشنايى شارحان با برخى از اين مضمون هاست كه آن ها را در سر دو راهى قرار داده است. 
منظور از «حضرت كريم» در اين جا درگاه ممدوح اســت. حافظ در شعر ديگرى، با صراحت به  
اين عرض حاجت اشــاره كرده اســت و در آن شعر(اى قباى پادشــاهى راست بر باالى تو) هيچ 

جايى براى تأويل و تفسير وجود ندارد: 
«عــرض حاجــت در حريم حضرتت محتاج نيســت/ راز كس مخفى نماند بــا فروغ راى تو 

(حافظ، 1377: 318)
وقتى در نامه ها مى خواستند، «عرض حاجت» كنند؛ يعنى ارباب حاجت بودند و نياز خود را با 

ممدوح در ميان بگذارند؛ آن را به كرم ممدوح واگذار مى كردند و اين گونه مى نوشتند: 
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- «بــر قضيت انبســاطى كــه در خدمت يافته شدســت و اعتضادى كه به كــرم فيّاض خداوندى 
هســت، اين جسارت درين ســياقت عبارت عرض حاجت نموده، نموده شــد»(منتجب الّدين 

بديع، 1329: 106).
- «درين وقت به خدمت شــتافت و هر حاجت كه دارد، انجاح آن را به نزديك كرم و شــفقت 

خداوندي كه شامل احوال خلقست بس محلّي ندارد»(همان: 111).
در متونــى كه پيش تر  از حافظ تدوين شــده  اند و به نوعى بــا نامه هاى ديوانى و اخوانى پيوند 
داشــته  يا شــيوه نامه اى براى تدوين اين نامه ها بوده اند، به شعرهايى با اين مضمون اشاره شده. در 
ُجنگ روضة  النّاظر، بخشي وجود دارد با عنوان«اإلستتمام و األستعاده و اإلستعانه و اإلستماحه» و 
در ذيل آن ابياتي آمده اســت كه نشان مي دهد، اين مضمون در نامه هاي پيش از روزگار حافظ، 

رواج داشته است:
- «مفلس من و منعم تو سخن كوته شد/ خود نيك شناسد اين دقايق كرمت»(كاشى،1387: 130). 

- «تو كريمي و بنده حاجتمنــد/ خود چه حاجت كه حال عرضه كند(همان: 131).

5. محتـاج قّصـه نيسـت گـرت قصـد خـون ماست
    چون رخت از آن تست به يغما چه حاجت است
حافظ خطاب به ممدوحى كه به او بدگمان شــده اســت، مى گويد: اگر مى خواهى خون ما 
را بريزى، احتياجى به قّصه و مرافعه و طرح دعوا نيســت، همه دارايى من از تســت. (نيازى به آن 

نيست كه اموال مرا مصادره كنى).

6. جـام جهـان نمـاست ضمـير منـير دوست     
   اظهار احتياج خود آن جا چه حاجت است

اســتعالمى در شــرح اين بيت، از جام كيخسرو و اسطوره هاى آريايى ســخن به ميان آورده 
اســت: «و در شعر حافظ، دل مرد آگاه، جام جهان نماســت و تعبيرهايى چون جام جهان بين... و 
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جام جم... نيز غالباً به همين معنى است. در حال و هواى اين غزل، معنى مصراع اّول اين است كه 
دوست از حال ما خبر دارد»(استعالمى،1382: 157).

«ضمير منير» و اين كه ضمير منير دوســت، جام جهان نماست در شناخت بهتر اين غزل به كار 
مي آيد. در گذشته، هنگامى كه نامه اي به بزرگي مي نوشتند و آن بزرگ از ماجرا آگاه بود، براى 

پرهيز از طوالنى شدن نامه، اين گونه مي نوشتند:
- «القصــه اگر تا ايــن غايت خدمتي اصدار نيفتاد و كشــف الحال نرفت؛ علّــت آن بود كه دل 
معلول مي دانست كه بر راي مجلس عالي همه احوال زمان به زمان مجّددات كشف است كه 
بصيرت ظاهره ى مجلس عالي جام جهان نماي آن جهاني است و آفتاب جهان تاب اين جهاني. 
از دريچه ى  فكرت و روزن دل، همه ى ذّرات احوال و دقايق اشــكال روشن و هويدا بيند و از 
رخنه ى تقدير هيچ نادره اي بيرون نجهد كه بر راي عالي پوشيده ماند...»(خاقاني،1362: 11).

- «بر «ضمير منير» كه مهبط انوار ربّانى و مورد اســرار ســبحانى اســت، معلوم و مقّرر و مفهوم و 
مصّور است»(ابن ماهرو، 1965: 52).

- «همانا «ضمير منير» و خاطر حق پذير حضرت جهان پناهى كه بحقيقت جام گيتى نماست...(اسناد 
و مكاتبات تاريخى ايران، 1370: 252).

- «اين نوشــته نزديك دوستى ارســال افتاد كه به سخن وشــاة اصغا كرده بود و «ضمير منيرش» 
بواسطه ى اباطيل حساد و اعدا تغير پذيرفته»(صدر قونيوى، 1349: 26).

- «به خادم مخلص رســانيدند كه «ضمير منير» خداوندى كه چشمه ى آفتاب عالم تاب و صفحه  ى 
آينه ى روشن است به دم سرد ارباب غيبت تيزگى پذيرفته است و مشرب مواالت...(همان: 27). 
- «و چــون «ضميــر منير» خبيــر گيتى گشــاى جهان نماى واقف احــوال اســت بزيادتى مصّدع 

نمى گردد»(شمس منشى، 1964: 1/ 48).
- «اعالم «راي منير» كه جام جهان نماي، بحقيقت  عبارت از آن است...»(همان:516).

- «و هيچ  كس از اركان دولت و اعيان حضرت بر «راى جهان آراى» كه جام جهان نماى عبارت از 
آن است، باز ننموده؛ بدان سبب رعايا گستاخى نموده حال عجز خود عرضه داشتند»(يوسف 
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اهل، 2536: 82/1).
- «خود را به وســيله ى كتابتى و ذريعه ى حكايتــى بر خاطر خطير و «ضمير منير» خبير كه مرآت 

عالم غيب؛ بلكه صحيفه ى ذلك الكتاب الريب فيه است، جلوه دهد»(همان: 2/ 149). 
- «چون راي منيــــر تو بود زان آگاه/ چه حاجت دعوي و بيان اســت و گواه»(كاشــي، 1387: 

(146
- «چون راي تو آگه است حاجت نبود/ كاحـوال بشرح عرضه دارد چاكر»(همان: 146) 

«و في النفس حاجات فيك فطانه / سكوتي بيان عندها و خطاب» (ابن ماهرو: 1965: 96)
معشــوق در ســنّت غزل فارســى اين گونه توصيف نشــده اســت كــه «ضمير منيــر»ش جام 
جهان نما باشــد و نيازها و خواســته هاى عاشــق را بداند. حافظ در اين بيت مى گويد: ضمير منير 
دوســت(ممدوح) مانند جام جهان نماســت. همه چيز در آن هويداست و مى داند كه من(شاعر) 

نيازمندم؛ بنابراين اظهار احتياج ضرورتى ندارد.2 

7. آن شــد كــه بــار منّــت مّلــاح بـردمـى       
            گوهر چو دست داد به دريا چه حاجت است

نزديــك شــدن به تو (ممــدوح) در حكم يافتن مرواريد با ارزش اســت. پــس اكنون كه به 
تو(ممدوح) نزديك شــدم، ديگر كارى به واســطه ها و شفيعان ندارم؛ همان گونه كه وقتى گوهر 
دســتياب شد، ديگر منّت مّالحان را نخواهم كشيد. عبارت «گوهر وصل» را حافظ يك بار ديگر 

هم به كار برده است: حافظا شايد اگر در طلب گوهر وصل...(حافظ،1377: 270). 

8. اى ّمـدعى بـرو كـه مـرا با تو كار نيست       
         احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

يكى از داليل دشــمنى مّدعى، به ســبب هنر حافظ اســت: «هم چو حافظ بــه رغم مّدعيان/ 
شــعر رندانه گفتنم هــوس اســت»(حافظ،1377: 117)، «مّدعى گر نكند فهم ســخن، گو ســر 
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و خشــت»(همان:136)، «مّدعى گو لغــز و نكته به ياران مفروش»(همــان:160). در اين جا به نظر 
مى رســد، مّدعى رقيب هنرى حافظ است كه به او رشك مى ورزد(زرقانى، 1379: 23). قرينه ى 
ديگــر براى تأييد اين معنى، بيت آخر اســت كه حافظ نزاع و محــاكا با مّدعى را جايز نمى داند. 
شــايد همين رقيب باعث شده اســت كه حافظ خلوت بگزيند و وى را از دشمنان(اعدا) به شمار 

آورد. 

9. اى عـاشـق گـدا چو لب روح بخش يار          
          مى داندت وظيفه تقاضا چه حاجت است

با آن كه برخى شارحان به معنى دقيق اين بيت توجه كرده اند (سودى، 1362: 1/ 247؛ حافظ، 
خطيــب رهبــر،1373: 49؛ اســتعالمى، 1382: 157/1)؛ امّا به نظر آن ها اين بيــت با ديگر بيت ها 
بى ربط اســت. ثروتيان اين بيت را نيــاورده، در حالى كه در تمام نســخه هاى معتبر حافظ وجود 
دارد(نيســارى، 1385: 179) و از مهم ترين بيت هاى حافظ در اين غزل و هنرى ترين آن ها اســت 
كه خواننده را در سر دو راهى قرار مى دهد. منظور از «لب روح بخش يار»، لب ممدوح است كه 
بايد به حركت در آيد و دستور بدهد تا جيره و مواجب(= وظيفه )ي حافظ(= عاشق گدا) را بدهند 
يا لب روح بخش يار(= معشــوق) اســت كه بايد بوسه اى به حافظ بدهد. حافظ در جاى ديگرى، 

بوسه ى يار را به عنوان وظيفه و مقّررى خود آورده است:
- «سه بوسه كز دو لبت كرده اى وظيفه ى من/ اگر ادا نكنى قرض دار من باشى»(حافظ، 1377: 347). 

10. حافظ تو ختم كن كه هنر خود عيان شـود  
بـا مّدعى نـزاع و محـاكا چه حاجت است

حافظ ســخن خود را به پايان برســان؛ زيرا كه هنر( هنر شاعرى) خود به خود آشكار خواهد 
شد (و براى اثبات برترى هنرى خود) به مجادله و نزاع با مّدعيان نياز نيست. 
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ب) محور عمودى
خواننده بعد از خواندن اين غزل به درســتي نمي داند كه مخاطب حافظ، معشــوق سنّتى غزل 
فارســى اســت يا ممدوح؟ قالب غزل و محتواى معمول آن، در شعر فارســى و قرينه هايى چون 
«كوى دوســت»، «جانا»، «پادشاه ُحسن»، «لب روح بخش يار» ذهن خواننده را به طرف آن سوق 
مى دهد كه روى ســخن حافظ با معشوقى است كه نياز عاشقانه ى خود را با او در ميان مى گذارد 
و اين شــعر حافظ، چه به لحاظ محتوايى و چه به لحاظ شــكل، همان غزل ســنّتى فارسى است؛ 
يعنى مطلعى مصّرع دارد و مصراع هاى جفت با هم هم قافيه اند و تعداد ابيات آن كم تر از دوازده 
اســت(همايى، 1371: 124)؛ امّا درون مايه اى تغّزلى كه بايد در غزل باشد و از ويژگى هاى اصلى 
غزل فارســى اســت، مانند توصيف معشوق يا شرح آن چه در ميان عاشق و معشوق مى گذرد، در 
آن وجــود ندارد. فقط اظهار احتياج به مخاطب (معشــوق/ ممدوح) اســت. حافظ در اين غزل، 
اظهار نيازى به ممدوح كرده اســت و درخواســت برقرارى مجّدد وظيفه و مقّررى را دارد و اين 
خواســته را در قالب غزل آورده اســت؛ امّا از جنبه ى تغّزلى آن، به كلّى چشم نپوشيده است و در 
بيت هاى يك، دو، سه و نه، معشوق را با ممدوح درهم آميخته است و باعث شده  اين شعر به دو 
وجه نمايانده شود و محور عمودى آن پاشان به نظر آيد. در سراسر اين غزل، نياز و تقاضاى شاعر 
موج مى زند و رديف (چه حاجت اســت)  كه حافظ عمدى در گزينش آن داشــته اســت، آن را 
برجسته تر مى كند و اين سبب شده در برخى از بيت ها، كلمه هايى كه در طيف معنايى اين رديف 
هســتند، در محور افقى قرار بگيرند و محور افقى و به تبع آن محور عمودى منســجم تر شود كه 
البته با هنرمندى حافظ در چينش كلمات، تراكم آن ها، ذوق خواننده را نمى آزارد؛ اما بســيار پُر 
رنگ است و به خواننده تلقين مى كند كه به طورحتم عرض حاجت و نيازى در كار بوده است:

خلوت گزيده را به تماشــا چه حاجت است
جانا بــه حاجتى كــه تو را هســت با خداى
بســوختيم را  خــدا  حســن  پادشــاه  اى 
نيســت ســؤال  زبــان  و  حاجتيــم  اربــاب 

چون كوى دوست هست به صحرا چه حاجت است
آخــر دمى بپــرس كه ما را چه حاجت اســت
آخر ســؤال كن كه گدا را چه حاجت اســت
در حضــرت كريــم تمنّــا چه حاجت اســت
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محتاج قّصه نيســت گرت قصد خون ماست
جــام جهــان نماســت ضميــر منير دوســت
بردمــى مــالح  منّــت  بــار  كــه  شــد  آن 
اى مّدعــى بــرو كــه مرا بــا تو كار نيســت

اى عاشــق گدا چو لب روح بخش يارحافظ 
تــو  ختــم كن كــه هنر خــود عيان شـــود

چون  رخت از آن تست به يغما چه حاجت است
اظهار احتيــاج خود آن جا چه حاجت اســت

گوهر چو دســت داد به دريا چه حاجت است 
احبــاب حاضرند بــه اعدا چه حاجت اســت
مى دانــدت وظيفــه تقاضا چه حاجت اســت
 با مـّدعـى نــزاع و مـحــاكا چه حاجـت است

حافظ در اين غزل به خلوت گزينى خود در كوى دوست اشاره مى كند و در بيش ترين بيت ها 
از نياز و احتياج خود به ممدوح سخن مي گويد. البته ممدوحى كه از همه ى رويدادها آگاه است 
و نيازى نيســت كه حافظ، وقايع را بازگو كند. ممدوح آن قدر كريم اســت كه نيازى به عرض 
حاجت در درگاه او نيســت. شاعر در برابر او تسليم است و اگر ممدوح، به سخن مّدعيان گوش 
سپرد و قصد آن كند كه خون شاعر را بريزد و اموالش را مصادره كند، به شكايت نيازى نيست؛ 
زيرا هر چه شــاعر دارد، از اوســت. در اين ميان كسانى، واسطه ى شاعر و ممدوح اند تا كدورت 
بين ممدوح و شــاعر را برطرف كنند؛ امّا اكنون كه شاعر به ممدوح نزديك شده، ديگر مّدعيان 
و دشمنان بهتر است، به دنبال كار خود روند؛ زيرا دوستان حاضرند و به دشمنان(مّدعيان) نيازى 
نيســت. اكنون كه ممدوح مى داند، شاعر وظيفه و مقّرريى داشته كه مسدود شده است؛ لب خود 
را خواهد گشــود و دستور خواهد داد كه از نو آن را برقرار كنند. در آخر حافظ خطاب به خود 
مى گويد: سخن خود را به پايان ببر؛ به نزاع و مجادله با مّدعيان و رقيبان حاجت نيست؛ زيرا آن ها 

با هنر تو دشمنى مى ورزند و ارزش هنري شعر تو آشكار خواهد شد. 

نتيجه گيرى
حافــظ در برخى از بيت هاى اين غــزل، از مضمون هاى رايج در نامه هاى ديوانى، بهره گرفته 
است كه در شعر پيش از وي، بسامدي نداشته و اگر مواردي به نظر آيد، در ضمن نامه هايي است 
كه به صورت منظوم، وجود داشــته اســت. حافظ براي بيان اين شعر خود، قالب غزل را برگزيده 
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است و با آن كه از مضمون هاي نامه ها بهره برده، از به كارگيرى عناصر تغّزلى در آن غفلت نكرده 
و هرجا فرصتى يافته، معشــوق ســنّتى غزل را با ممدوح قصيده يا قطعه در هم آميخته است و اين 

باعث شده كه شعرش پاشان جلوه كند؛ در حالي كه اين غزل، محور عمودى منسجمى دارد. 
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پى نوشت ها
1.  نام اين نوشــتار به چند علت، قطعه ى تقاضايى گذاشته شده است: نخست آن كه محتواي  اين 
غزل حافظ، نامه اى تقاضايى به ممدوح است. شاعران وقتى تقاضايى از ممدوح داشتند، آن را 
در قالب قطعه مى سرودند؛ يعنى برخي از قطعات شاعران تاريخ ادبيات فارسى، مشتمل بر بيان 
نيازهاى شاعران از ممدوحان است كه اصطالحاً به آن ها «ملتمسات» گفته مى شده است(حسام 
خويى1379: 131- 153؛ شــفيعى كدكنى، 1374: 116-119). به درســتي دانســته نيست كه 
درآميختن نقش و كاركرد برخى از قالب ها، ويژه ى شــعر حافظ اســت يا پيش از او كســى 
دست به چنين كارى زده است. دّوم، آن كه در ديوان حافظ قطعه هاى تقاضايى با چاشنى طنز 
بى سابقه نيست. حافظ در قطعه اى تقاضايى و طنزآميز در خواب مى بيند كه استرش در اصطبل 
شاه بر آخور بسته شده و جو مى خورد و تعبيرش را از ممدوح مى خواهد(حافظ، 1377: 399). 
در قطعه اى ديگر، به صراحت از نديم خواجه مى پرسد كه از خواجه بپرس كه گر وظيفه تقاضا 
كند، شايســته است(همان: 391،390) يا در قطعه اى ديگر از پادشاه مى خواهد كه از سر لطف 
و كرم، قّوت شــاعريش را كه از فرط مالل از او مى گريزد و در حال جدا شدن از اوست، باز 

خرد(همان: 338). 
2.  در نســخه بدلى از حافظ، به جاى «اظهار احتياج»، «اظهار اشــتياق» آمده است(نيسارى،1385: 
179) كه هيچ وجهى ندارد. بنابر آن چه در نامه هاى ديوانى و اخوانى آمده است، در حضرت 
كريم اظهار احتياج مى كرده اند و «اظهار اشتياق» در نامه ها، صورتى ديگر داشته است.(ميهنى، 

1962: 70؛ شمس منشى، 1971: 2/ 336).
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منابع و مآخذ
- ابن ماهــرو، عبداهللا(1965)، انشــاي ماهرو(منشــآت عين الّدين  عين الملك عبــداهللا بن ماهرو). 
تصحيح و مقدمه ى شــيخ عبدالّرشــيد و اهتمام محّمد بشــير حســن، پنجاب الهــور: اداره ى 

تحقيقات پاكستان دانشگاه.
- احمدى دارانــى، على اكبر و اكرم هراتيــان(1390)، «حافظ- نامه/ رديابى برخى از تركيب ها و 
مضمون هاى شعر حافظ در نامه هاى ديوانى و اخوانى»، بوستان ادب، سال سوم، شماره ى دوم، 

پياپى8، ص:24-1. 
- اســتعالمي، محمد(1382)، درس حافظ(نقد و شــرح غزل هاي حافظ).2ج. تهران: انتشــارات 

سخن.
- اســناد و مكاتبات تاريخي ايــران (1370). گردآورنده: عبدالحســين نوايــى، تهران: علمي و 

فرهنگي.
- انجوي شــيرازي، ابوالقاسم(1357)، «متون قرن هشتم و تصحيح ديوان حافظ». مقاالتي دربارة 

زندگي و شعر حافظ، به  كوشش منصور رستگار، شيراز: دانشگاه پهلوي.
- بهاءالّدين بغدادي، محّمد بن مؤيّد(1315)، التوّســل إلي التّرّسل. تصحيح احمد بهمنيار، تهران: 

شركت سهامي چاپ.
- ثروتيان، بهروز(1380)، شرح غزليات حافظ. تهران: پويندگان دانش.

- حافظ، شــمس الّدين محّمد(1377)، ديوان. به تصحيح عّالمه قزويني و قاســم غني، به كوشش 
عبدالكريم جربزه دار، تهران: اساطير. 

- ــــــــــــ (1373). ديوان. به كوشــش خليل خطيب رهبر، تهران، چاپ ســيزدهم، انتشــارات 
صفى عليشاه،.

- حســام خويي، حسن بن عبدالمؤمن(1379)، مجموعه آثار حسام الّدين خويي. مقدمه و تصحيح 
و تحقيق صغري عباس زاده، تهران: ميراث مكتوب.

- خاقاني، بديل بن علي(1362)، منشــآت خاقاني. تصحيح و تحشيه ى محّمد روشن. تهران:كتاب 
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فرزان.
- رشــيد وطواط (1338)، نامه هاي رشــيد الّدين وطواط.[به كوشش] قاســم تويسركاني، تهران: 

دانشگاه تهران.
- زرقانى، مهدى(1379)، «مّدعى در ديوان حـافـظ». كيهـان فرهنگى، شــماره ى 165، ص:23- 

.25
- زّرين كوب، عبدالحسين(1368)، نقش بر آب. تهران، چاپ اول، انتشارات معين.

- ســعدي، مصلح بن عبداهللا(1385)، غزل هاي ســعدي. تصحيح و توضيح غالمحســين يوسفي، 
تهران: سخن.

- ســنايي، مجدود بن آدم(1362)، مكاتيب ســنايي. به اهتمام و تصحيح و حواشــي نذير احمد، 
تهران: كتاب فرزان.

- شــفيعى كدكنى، محمدرضــا(1374)، مفلس كيميا فروش(نقد و تحليل شــعر انورى). تهران: 
انتشارات سخن.

- شمس منشــي، محّمد  بن هندوشاه(1964، 1971، 1976)، دســتور الكاتب في تعيين المراتب. 
3ج، به ســعي و اهتمام عبدالكريم علي اوغلي علي زاده، مســكو: فرهنگســتان علوم جمهوري 

شوروي سوسياليستي آذربايجان.
- صدر  قونيوي، ابوبكربن  الزكي(1349)، روضه الكتّاب  و حديقه األلباب. به تصحيح و تحشيه ى 

مير  ودود سيديونسي. تبريز: مؤسسه ى تاريخ و فرهنگ ايران. 
- عبدالعزيز كاشــي، عّزالدين(1387)، تصحيح روضة النّاظــر و نزهة الخاطر. پايان نامه ى دكتري 

رشته ى زبان و ادبيات فارسي مرتضي رشيدي آشجردي. دانشگاه اصفهان.
- عيوضى، رشــيد.(1384)، حافظ برتر كدام اســت؟. تهران، چاپ اّول، مؤسســه ى انتشــارات 

اميركبير. 
- فرزاد، مسعود(1349)، حافظ، صّحت كلمات و اصالت غزلـها. ج1.شيراز، چاپ اول، دانشگاه 

پهلوى.
- قيصرى، ابراهيم(1380)، ابيات بحث انگيز ديوان حافظ. تهران، چاپ اول، انشارات توس.
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- متنبـّى، احمد بن حســين(1407ه/1986م)، شــرح ديوان المتنبى. وضعــه عبدالّرحمن برقوقى. 
بيروت: دارالكتاب العربى.

- مختارات من الّرسائل(1353)، مقدمه و فهارس به كوشش ايرج افشار. تهران: انجمن آثار ملّي.
- منتجب الّدين بديع، علي بن احمد(1329)، عتبة الكتبه. تصحيح و اهتمام محّمد قزويني و عباس 

اقبال. تهران: شركت سهامي چاپ.
- مولــوي، جالل الّدين محّمد بن محّمــد(1371)، مكتوبات موالنــا جالل الّدين رومي. تصحيح 

توفيق سبحاني، تهران: نشر دانشگاهي.
- مهــدوي دامغاني، احمد(1386)، «يار ِمردان خدا». شــاخه هاي شــوق(يادگارنامه ى بهاء الّدين 

خّرمشاهي). به كوشش علي دهباشي، تهران: نشر قطره و نشر شهاب، ص673- 655. 
- نيســارى، ســليم(1385)، دفتر دگرســانى ها در غزل هاى حافظ. 2ج. تهران: فرهنگستان زبان و 

ادب فارسى. 
- نيك نام، مهرداد(1381)، كتاب شناســى حافظ. شــيراز: مركز حافظ شناسى، ويرايش 2، چاپ 

نخست. 
- هروى، حسينعلى(1367)، شرح غزل هاى حافظ. ج1، تهران، چاپ اول، نشر نو.

- همايى، جالل الّدين(1371)، فنون بالغت و صناعات ادبى، چاپ هشتم، مؤسسه ى نشر هما.
- يوسف اهل، جالل الّدين(2536، 1358)، فرائد   غياثي. 2ج. به  كوشش حشمت مؤيّد، تهران: بنياد 

فرهنگ ايران.
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مريم سادات سجادى نژاد
دانشگاه شيراز

به رســم هميشگى، امســال هم در دفتر پانزدهم حافظ پژوهى، مقاله ى كتاب شناسى حافظ در 
سال 1391 ارائه مى گردد، با اميد اين كه مورد استفاده ى پژوهش گران و دوست داران حافظ قرار 

گيرد.
      كارنامه ى نشر سال 1390 نشان مى دهد كه در اين سال 68822 عنوان كتاب به چاپ رسيده 
اســت كه  9226 عنوان آن در شــاخه ى ادبيات و از اين ميان 214 عنوان با 577340 شــمارگان، 

درباره ى خواجه شمس الدين  محمد حافظ شيرازى است. 
      كارنامه ى حافظ پژوهى در چشــم اندازى عمومى، دربرگيرنده ى كتاب هايى درباره ى انديشه 

و زندگى حافظ، ديوان ها، فال نامه ها و ... است كه در قالب آمارى و جدول نشان داده مى شود.
بر اساس اين آمار، بيش ترين عنوان چاپ كتاب در اين سال، از آن فال نامه ها در 48 عنوان و 
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163500 شــمارگان (28/31درصد) است؛ پس از آن ديوان هاى  خوشنويسى شده، در 45 عنوان، 
با 127900 شمارگان (22/15 درصد) در رتبه ى دوم قرار دارد. پس از اين دو به ترتيب:

ديوان هاى چاپى در 37 عنوان، با89300 شــمارگان (15/46 درصد)، ترجمه ى ديوان در 11 
عنوان، با 38400 شمارگان (6/65 درصد)، شرح بخشى از ديوان در 9 عنوان، با 31000 شمارگان 
(5/36 درصد)، شــرح ديوان در 14 عنوان، با 30100 شمارگان (5/21 درصد)، انديشه و زندگى 
حافظ در 13 عنوان، با 27340 شمارگان (4/73درصد)، گزيده ى غزليات در 10 عنوان، با 26000 
شــمارگان (4/50 درصد)، كتاب هايى با موضوع هاى گوناگون(كه با نام متفرقه دسته بندى شده 
اســت) در 6 عنوان، با11200شــمارگان (1/93درصد)، بررســى موضوعى در 5 عنوان، با 8600 
شــمارگان (1/48 درصد)، بررسى تطبيقى در4 عنوان، با 7200 شمارگان (1/24 درصد)، مشاعره 
در 4 عنــوان، با 5100 شــمارگان (0/88 درصد)، مجموعه مقاله در3 عنوان، با 4500 شــمارگان 
(0/77 درصد)، تضمين و اقتباس از شــعر حافظ، در 2 عنوان، با 4000 شمارگان (0/69 درصد)، 
كتاب هاى فرهنگ  در يك عنوان،  با 2200 شمارگان (0/38 درصد)، زيبايى شناسى شعر حافظ 
با 2 عنوان و 2000 شــمارگان(0/034 درصد) و در پايان كتابى در ارتباط با كودك ونوجوان، با 

يك عنوان و2000 شمارگان منتشر شده  است. 
در ادامه، جدول آمارى به ترتيب برترى شمارگان ارائه شده است:

شمارگانتعدادعنوان
1763000فال نامه (چاپ نخست)
31100500فال نامه (چاپ مجدد)

2454200ديوان خوش نويسى شده (چاپ نخست)
2381700ديوان خوش نويسى شده (چاپ مجدد)

2038300ديوان چاپى (چاپ نخست)
1648000ديوان چاپى (چاپ مجدد)

511500ترجمه ى ديوان (چاپ نخست)
520900ترجمه ى ديوان (چاپ مجدد)
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719000شرح بخشى از ديوان (چاپ نخست)
212000شرح بخشى از ديوان (چاپ مجدد)

1014800شرح ديوان (چاپ نخست)
313300شرح ديوان (چاپ مجدد)

48100انديشه و زندگى حافظ (چاپ نخست)
919240انديشه و زندگى حافظ (چاپ مجدد)

38000گزيده ى غزليات (چاپ نخست)
718000گزيده ى غزليات (چاپ مجدد)
510200بررسى تطبيقى (چاپ نخست)

48100بررسى موضوعى (چاپ نخست)
1500بررسى موضوعى (چاپ مجدد)

47200متفرقه (چاپ نخست)
11000متفرقه (چاپ مجدد)

33600مشاعره (چاپ نخست)
11500مشاعره (چاپ مجدد)

34500مجموعه مقاله (چاپ نخست)
24000تضمين (چاپ نخست)

33000زيبايى شناسى (چاپ نخست)
12200فرهنگ  (چاپ مجدد)

12000كودك و نوجوان (چاپ نخست)

فال نامه (چاپ نخست)
ــعار از نســخه ى محمد قزويني و دكتر قاســم غني.  ديوان حافظ: همراه با فال نامه و تفســير اش
پديدآورنده: اصغري، امير، تهران: گنجينه، 580 صفحه، وزيري (گالينگور)، 90000 ريال، چاپ 

اول، 1000 نسخه. 
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ــعار از نســخه ى محمد قزويني و دكتر قاســم غني.  ديوان حافظ: همراه با فال نامه و تفســير اش
پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، خطاط: اصغري، امير، تهران: گنجينه، 568 صفحه، جيبي 

(گالينگور)، 35000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ــيرازي همراه با متن كامل فال نامه حافظ از روي نســخه ى تصحيح شده ى عالمه  ديوان حافظ ش
محمــد قزويني. خطاط: اشــرفي ، مصطفي، تهران: پيام  عدالت، 580 صفحــه، جيبي (گالينگور)، 

70000 ريال، چاپ اول، 5000 نسخه. 

ــيرازي همراه با متن كامل فال نامه حافظ از روي نســخه ى تصحيح شــده عالمه  ديوان حافظ ش
محمد قزوينى. خطاط: اشــرفي ، مصطفي، تهران: پيــام  عدالت، 580 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

120000 ريال،چاپ اول، 5000 نسخه. 

ــعار. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مصحح:  ديوان حافظ همراه با فال نامه و تفســير اش
قزويني، محمد و قاسم غني، خطاط: اميري، اصغر، تهران: اسماء، 560 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

125000 ريال، چاپ اول، 5000 نسخه. 

ديوان خواجه شــمس الدين محمد حافظ شيرازي به انضمام فال نامه مقابله با ديوان حافظ (عالمه 
محمد قزويني، دكتر قاســم غني). پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، به اهتمام: شــيرازي، 
محمدحســن، تهران: پيام محراب، 514 صفحه، وزيــري (گالينگور)، 250000 ريال، چاپ اول، 

4000 نسخه. 

ديوان كامل و فال نامه حافظ شيرازي. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مقدمه: مهدي خاني، 
مسعود، تهران: معيار علم، 538 صفحه، جيبي (گالينگور)، 45000 ريال، چاپ اول، 5000 نسخه. 
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فال نامه ى حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، تدويــن: محبي نژاد، غالمعلي، تهران: 
سميع، 242 صفحه، رقعي (گالينگور)، 80000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه.

ــتار: غضنفري، حميده،  ــاني، اســماعيل، ويراس فال نامه ى حافظ (با معني كامل). به اهتمام: خراس
تهران: ياران علم و دانش، 96 صفحه، جيبي (شوميز)، 15000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه.

فال حافظ. گردآورنده: غريبلو، حسين، سلماس: پرواز قلم، 112 صفحه، جيبي (شوميز)، 12000 
ريال، چاپ اول، 5000 نسخه.

فال نامه ى حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، تهران: انتشارات طاليي، 486 صفحه، 
وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 3000 نسخه. 

فال نامه ى حافظ شيرازي. تدوين: قلي پوراسكويي، نيلوفر، خطاط: اشرفي ، مصطفي، تهران: پارميس، 
560 صفحه، وزيري (گالينگور)، 120000 ريال، چاپ اول، 2000 نسخه.

فال نامه ى كامل ديوان حافظ همراه با شرح و تعبير غزليات. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، 
شيراز: كهن پارسه، 508 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 5000 نسخه.

فال نامه ى كامل ديوان حافظ همراه با شرح و تعبير غزليات. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، 
شيراز: كهن پارسه522 صفحه، جيبي (گالينگور)، چاپ اول، 5000 نسخه. 

فال نامه ى كامل ديوان حافظ همراه با شرح و تعبير غزليات. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، 
تهران: انتشارات پارسه، 544 صفحه، جيبي (گالينگور)، چاپ اول، 5000 نسخه. 
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ــتار: ساساني، حسن، تهران: كتاب  ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، ويراس
آبان، 504 صفحه، جيبي (گالينگور)، چاپ اول، 3000 نسخه. 

ديوان حافظ: آيات نور در سفينه غزل. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مصحح: قزويني، 
محمد و قاســم غنى، مقدمــه: بادكوبه اي هزاوه اي، مصطفي، به اهتمــام: عالم گير تهراني، محمد، 
خطــاط: ميرخاني،احمد، تهــران: محمد (ص)، 576 صفحه، جيبــي (گالينگور)، 180000 ريال، 

چاپ اول، 3000 نسخه. 

فال نامه (چاپ مجدد)
ــفينه غزل شــامل: روح غزل، رهنمود فال به همراه كشف االبيات و  ديوان حافظ: آيات نور در س
واژه نامه. پديدآورنده: بادكوبه اي هــزاوه اي، مصطفي، به اهتمام: عالمگير تهراني، محمد، خطاط: 
ميرخاني، سيداحمد، تهران: نشر محمد، 1106 صفحه، وزيري (گالينگور)، 240000 ريال، چاپ 

ششم، 3100 نسخه. 

ديوان حافظ: به انضمام فال نامه و معني لغات: بر اســاس نســخه ى قزويني و غني. پديدآورنده: 
حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاسم غنى، به اهتمام: ركني، عباس، تهران: 

مركب سپيد، 542 صفحه، وزيري (گالينگور)، 125000 ريال، چاپ ششم، 1000 نسخه.

ــظ: همراه با فال «متن كامل» بر اســاس نســخه: محمد قزويني و دكتر قاســم غني.  ــوان حاف دي
پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاسم غنى، تهران: تيموري، طاليه، 

516 صفحه، جيبي (گالينگور)، 32000 ريال، چاپ چهارم، 3000 نسخه. 

ــعار از نســخه ى محمد قزويني و دكتر قاســم غني. ديوان حافظ: همراه با فال نامه و تفســير اش
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به اهتمام: برادران شــاهرودي، اســماعيل، تهران: يادمان فلســفي، 568 صفحه، جيبي (گالينگور)، 
35000 ريال، چاپ دوم، 1000 نسخه.

ــعار از نســخه ى محمد قزويني و دكتر قاســم غني.  ديوان حافظ: همراه با فال نامه و تفســير اش
به اهتمام: برادران شــاهرودي، اســماعيل، تهران: يادمان فلســفي، 570 صفحه، جيبي (گالينگور)، 

55000 ريال، چاپ دوم، 1000 نسخه. 

ــوان حافظ همراه با فال. به اهتمام: پارســاي، كيومرث، تهران: شــهرزاد، 506 صفحه، وزيري  دي
(گالينگور)، 100000 ريال، چاپ چهارم، 4000 نسخه. 

ــال. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و  ــوان حافظ همراه با ف دي
قاســم غنى، مقدمه: دزفوليان، كاظم، نقاش: رنجبــران، داوود، تهران: طاليه، 516 صفحه، جيبي 

(گالينگور)، 45000 ريال، چاپ دهم، 3000 نسخه. 

ديوان خواجه حافظ به انضمام فال حافظ و توضيحات عرفاني ادبي واژگان. به اهتمام: دانشــگر، 
احمد، ويراســتار: دانشــگر، مريم، تهران: حافظ نوين، 680 صفحه، وزيري (گالينگور)، 85000 

ريال، چاپ نهم، 3000 نسخه. 

ــيرازي: از نسخه ى محمد قزويني و دكتر قاسم غني.  ديوان خواجه شــمس الدين محمد حافظ ش
پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، خطاط: ميرخاني، ســيداحمد، شارح: آژنگ، نصراهللا، 
نقاش: سرلك، مسلم، تهران: نشر محمد، عالمگير، 608 صفحه، جيبي (گالينگور)، 79000 ريال، 

چاپ پنجم، 2100 نسخه.
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ديوان خواجه شــمس الدين محمد حافظ شيرازي به انضمام: فال نامه از روي نسخه ى دكتر قاسم 
غنــي و عالمه قزوينــي و تطبيق با چندين ديوان ديگر. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، 
مقدمه: معصومي، رضا، خطاط: نيكبخت، اســماعيل، ناشر: گلي، 546 صفحه، جيبي (گالينگور)، 

25000 ريال، چاپ سوم، 10000 نسخه.

ديوان خواجه شــمس الدين محمد حافظ شيرازي به انضمام: فال نامه از روي نسخه ى دكتر قاسم 
غنــي و عالمه قزويني و تطبيق بــا چندين ديوان ديگر. به اهتمام: مقــدم، امير، مقدمه: معصومي، 
رضا، خطاط: نيكبخت، اســماعيل، تهران: گلي، 546 صفحه، جيبــي (گالينگور)، 45000 ريال، 

چاپ هشتم، 5000 نسخه. 

ديوان خواجه شــمس الدين محمد حافظ شيرازي به انضمام: فال نامه از روي نسخه ى دكتر قاسم 
غنــي و عالمه قزوينــي و تطبيق بــا چندين ديــوان ديگر. پديدآورنــده: پديدآورنــده: حافظ، 
شــمس الدين محمد، مصحــح: قزويني، محمد و قاســم غنــى، مقدمه: معصومــي، رضا، خطاط: 
نيكبخت، اســماعيل، تهران: گلي، 570 صفحه، وزيري (گالينگــور)، 80000 ريال، چاپ دهم، 

5000 نسخه. 

ديوان كامل حافظ آفرينش با تفأل. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مصحح: عطاري كرماني، 
عبــاس، تهران: نشــر آفرينش، 738 صفحه، وزيري (گالينگــور)، 145000 ريال، چاپ پانزدهم، 

5000 نسخه. 

ديوان كامل و فال نامه ى حافظ. مقدمه: مهدي خاني، مسعود، تهران: معيار علم، 546 صفحه، جيبي 
(گالينگور)، 65000 ريال، چاپ چهارم، 5000 نسخه. 
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ــا، 548 صفحه، جيبي  ــوان و فال حافظ با معني. به اهتمام: صداقت نژاد، جمشــيد، تهران: نيم دي
(گالينگور)، 32000 ريال، چاپ سوم، 2000 نسخه.

ــران: نيما، 548 صفحه، وزيري  ــوان و فال حافظ با معني. به اهتمام صداقت نژاد، جمشــيد، ته دي
(گالينگور)، 80000 ريال، چاپ يازدهم، 1500 نسخه. 

ــيرازي با معني. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، تهران: گلپا،  ديوان و فال نامه ى حافظ ش
512 صفحه، جيبي (گالينگور)، 42000 ريال، چاپ نهم، 10000 نسخه. 

ــا. به اهتمام زندي، نرجــس، خطاط: منصوري،  ــل حافظ با معني غزل ه ــوان و فال نامه ى كام دي
محمدمهدي، تهران: جاجرمي، 540 صفحه، جيبي (گالينگور)، 75000 ريال، چاپ ششم، 1000 

نسخه.

ــل حافظ با معني غزل ها. به اهتمام: زندي، نرجس، تهران: جاجرمي، 558  ديوان و فال نامه ى كام
صفحه، وزيري (گالينگور)، 130000 ريال، چاپ دهم، 1000 نسخه. 

غزليات خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي با فال نامه. گردآورنده: علمي، عليرضا، خطاط: 
يزداني، سيف اهللا، تهران: بدرقه جاويدان، 550 صفحه، وزيري (گالينگور)، 130000 ريال، چاپ 

پنجم، 1100 نسخه.

ــما، 494 صفحه،  ــال، ديوان غزليات حافظ با معني. به اهتمام: الهيجي، كاظم، تهران: اروند، س ف
وزيري (گالينگور)، 80000 ريال، چاپ چهاردهم، 1000 نسخه. 
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فال حافظ. شارح: فرشادمهر، ناهيد، خطاط: ميرخاني، سيداحمد، تهران: نشر محمد، 208 صفحه، 
جيبي (شوميز)، 24000 ريال، چاپ نهم، 5600 نسخه.

فال حافظ. شارح: فرشادمهر، ناهيد، خطاط: ميرخاني، سيداحمد، تهران: نشر محمد، 208 صفحه، 
رقعي (شوميز)، 44000 ريال، چاپ نهم، 3100 نسخه. 

ــم، تهران: اروند، 500 صفحه، جيبي  ــال ديوان غزليات حافظ با معني. به اهتمام: الهيجي، كاظ ف
(گالينگور)، 35000 ريال، چاپ نهم، 2000 نسخه. 

ــم، تهران: اروند، 496 صفحه، جيبي  ــال ديوان غزليات حافظ با معني. به اهتمام: الهيجي، كاظ ف
(گالينگور)، 48000 ريال، چاپ چهاردهم، 1000 نسخه.

فال نامه حافظ. به اهتمام: قباديان، عمادالدين، تهران: طلوع، 106 صفحه، جيبي (شــوميز)، 6500 
ريال، چاپ يازدهم، 5000 نسخه. 

فال نامه ى كامل حافظ با معني غزل ها. به اهتمام حســيني، سيداحمد، تهران: مهرآمين، منشادانش، 
488 صفحه، جيبي (گالينگور)، 75000 ريال، چاپ پنجم، 5000 نسخه. 

فال نامه ى كامل ديوان حافظ: بر اساس نسخه ى تصحيح شده ى غني و قزويني. شارح: رضايي پور، 
علي مــراد، مقدمه: مظاهري، عبدالرضا، تهران: عقيل، 506 صفحــه، وزيري (گالينگور)، 95000 

ريال، چاپ نهم، 3000 نسخه. 

فال نامه ى كامل ديوان حافظ با معني. به اهتمام: فراهاني، محسن، تهران: نهال نويدان، 506 صفحه، 
جيبي (گالينگور)، 40000 ريال، چاپ سوم، 2000 نسخه. 
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ــميرا، تهران:  ــتار : ســميعي، س فال نامه ى هديه ى حافظ. مصحح: عطاري كرماني، عباس، ويراس
پيكان، 602 صفحه، رقعي (گالينگور)، 90000 ريال، چاپ دوم، 2000 نسخه. 

ــيرازي با معني. شــارح: مهرسا، باران، تهران: شقايق، 506 صفحه، جيبي  متن كامل فال حافظ ش
(گالينگور)، 45000 ريال، چاپ هجدهم، 5000 نسخه.

ديوان خوش نويسى شده (چاپ نخست)
ديوان خواجه شــمس الدين حافظ شيرازي از روي نسخه ى تصحيح شده ى عالمه محمد قزويني 
با ترجمه ى احوال حافظ از لغت نامه ى عالمه علي اكبر دهخدا. خطاط: اشــرفي ، مصطفي، تهران: 

پارميس، 600 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 2000 نسخه.

ــيرازي: از روي نســخه ى دكتر قاسم غني و عالمه محمد قزويني.  ديوان كامل و نفيس حافظ ش
خطاط: نژادفردلرستاني، اسماعيل، تهران: بيهق كتاب، 512 صفحه، وزيري (گالينگور)، 165000 

ريال، چاپ اول، 2000 نسخه. 

ــيرازي( از روي نســخه ى دكتر قاسم غني و عالمه محمد قزويني)،  ديوان كامل و نفيس حافظ ش
خطاط: نژاد  فرد لرســتاني، اسماعيل، تهران: بيهق كتاب، 512 صفحه، جيبي (گالينگور)، 95000 

ريال، چاپ اول، 2000 نسخه.

ــيرازي( از روي نســخه ى دكتر قاسم غني و عالمه محمد قزويني)،  ديوان كامل و نفيس حافظ ش
خطاط: نژاد  فرد لرســتاني، اســماعيل، تهران: بيهق كتاب،512 صفحــه، جيبي (گالينگور)، چاپ 

اول، 2000 نسخه.
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ديوان حافظ: بر اساس نسخه اي به تصحيح غني و قزويني. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، 
مصحح: غني، قاسم  و محمد قزويني، خطاط: فالح، مهدي، تهران: كارگاه فيلم و گرافيك سپاس، 

504 صفحه، بياضي (گالينگور)، 180000 ريال، چاپ اول، 2000 نسخه.

ديوان حافظ: براساس نسخه اي به تصحيح غني و قزويني. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، 
خطاط: فالح، مهدي، تهران: كارگاه فيلم و گرافيك ســپاس، 582 صفحه، خشــتي (گالينگور)، 

350000 ريال، چاپ اول، 2000 نسخه.

ديوان حافظ: بر اســاس نسخه ى تصحيح شده ى غني و قزويني. خطاط: منصوري، محمدمهدي، 
ويراســتار:  اكبرپور، فرشته، تهران: نگاه، 556 صفحه، وزيري (گالينگور)، 275000 ريال، چاپ 

اول، 2000 نسخه. 

ديوان حافظ: بر اساس نسخه ى تصحيح شده ى غني و قزويني. حافظ، شمس الدين محمد، مصحح: 
غني، قاســم  و محمد قزويني، خطاط:حســيني، ســياوش، تهــران: بــرگا، 392 صفحه، وزيري 

(گالينگور)، چاپ اول، 2000 نسخه. 

ديوان حافظ: بر اســاس نسخه ى غني و قزويني. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مصحح: 
غني، قاسم و محمد قزويني، خطاط: منصوري، محمدمهدي، تهران: كانيار، 416 صفحه، وزيري 

(گالينگور)، چاپ اول، 2500 نسخه. 

ديوان حافظ: مطابق نسخه ى تصحيح دكتر قاسم غني و عالمه محمد قزويني. پديدآورنده: حافظ، 
شــمس الدين محمد، به اهتمام: مجدآبادي، حميدرضا، خطاط: اخوين، شــيوه، تهران: پروان،580 

صفحه، جيبي (گالينگور)، 80000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 
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ديوان حافظ: مطابق نســخه ى تصحيح دكتر قاســم غني و عالمه محمد قزويني. خطاط: اخوين، 
شيوه، تهران: پروان، 580 صفحه، وزيري (گالينگور)، 125000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ديوان حافظ: مطابق نسخه ى تصحيح دكتر قاسم غني و عالمه محمد قزويني. پديدآورنده: حافظ، 
شمس الدين محمد، خطاط: اخوين، شيوه، تهران: پروان، 580 صفحه، جيبي (گالينگور)، 50000 

ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ديوان حافظ از نســخه ى غني و قزويني به همراه سه غزل انتخابي از دكتر الهي قمشه اي. مقدمه: 
الهي قمشــه اي، حســين محي الدين، مصحح: فرشــاد مهر، ناهيد، نقاش: ســرلك ، مسلم، خطاط: 
ميرخاني، سيداحمد، مذهب: كاظمي، فريبا، تهران: نشر محمد، 454 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

200000 ريال، چاپ اول، 2100 نسخه.

ــيرازي. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، خطاط: اشرفي ، مصطفي، مذهب:  ديوان حافظ ش
ظرفيان، رضا، تهران: هوشــمند، 456 صفحــه، وزيري (گالينگــور)، 100000 ريال، چاپ اول، 

3000 نسخه. 

ــيرازي. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد، خطاط:  ديوان حافظ ش
اشرفي ، مصطفي، تهران: پيام عدالت، 460 صفحه، جيبي (گالينگور)، چاپ اول، 5000 نسخه. 

ديوان حافظ شيرازي. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، خطاط: اشرفي ، مصطفي، تهران: 
پيام عدالت، 460 صفحه، رحلي (گالينگور)، چاپ اول، 3000 نسخه.

ــيرازي: از روي نســخه ى تصحيح شده ى عالمه محمد قزويني با ترجمه ى احوال  ديوان حافظ ش
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حافــظ از لغت نامه ى عالمه علي اكبر دهخدا. خطاط: اشــرفي ، مصطفــي، تهران: آواي رها، 458 
صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 5000 نسخه. 

ــده: حافظ،  ــيرازي: از نســخه ى دكتر قاســم غني و محمــد قزويني. پديدآورن ــوان حافظ ش دي
شمس الدين محمد، خطاط: فتحعلي زاده، حميد، تهران: شهرام، 370 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

95000 ريال، چاپ اول، 1500 نسخه. 

ــده: حافظ، شــمس الدين محمد، خطــاط: منصوري،  ــيرازي. پديدآورن ــوان خواجه حافظ ش دي
محمدمهدي، قم: دانش و ســالمت، نســيم كوثر، شايســتگان، 544 صفحه، وزيري (ســلفون)، 

95000 ريال، چاپ اول، 2000 نسخه. 

متن كامل ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاسم 
غني، خطاط: منصوري، محمدمهدي، تهران: آســتان دوســت، 546 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

140000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه.

متن كامل ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاسم 
غني، خطاط: منصوري، محمدمهدي، تهران: حافظ نوين، 416 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ 

اول، 2500 نسخه. 

ديوان حافظ. مقدمه: الهي قمشــه اي، حســين، مذهب: فرشــچيان، محمود، خطاط: اخوين، كاوه، 
تهران: خانه فرهنگ و هنر گويا، 614 صفحه، رحلي (گالينگور)، چاپ اول، 1500 نسخه. 

ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، خطاط: منصوري، محمدمهدي، تصويرگر: 
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بهزاد، حسين، تهران: بهزاد، 450 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ــظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاســم غني،  ديوان حاف
خطــاط:  مالئي تهراني، حســن، اهواز: صمد، 358 صفحه، جيبــي (گالينگور)، چاپ اول، 1100 

نسخه. 

ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: فروغي، محمدعلي، مقدمه: آذر، 
اميراسماعيل، خطاط: اخوين، شيوه، تهران: پلك، 582 صفحه، جيبي (گالينگور)، 350000 ريال، 

چاپ اول، 2000 نسخه. 

ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مقدمه: نوري، نظام الدين، مصحح: قزويني، 
محمد و قاســم غني، خطــاط: اخوين، كاوه، تهران: ماهرنگ،380 صفحــه، وزيري (گالينگور)، 

120000 ريال، چاپ اول، 2000 نسخه. 

ديوان خوش نويسى شده (چاپ مجدد)
ديوان حافظ. پديدآورنده: مصحح: قزويني، محمد و قاسم غني، خطاط: رنگساز، مسعود، تهران: اسوه، 

432 صفحه، وزيري (سلفون)، 140000 ريال، چاپ پنجم، 2000 نسخه.

ديوان حافظ: براســاس نســخه ى عالمه محمد قزويني و دكتر قاســم غني. پديدآورنده: حافظ، 
شــمس الدين محمد، خطاط: مالئي تهراني، حسن، اهواز: صمد، 552 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

120000 ريال، چاپ دوم، 1100 نسخه. 

ديوان حافظ: براســاس نســخه ى عالمه محمد قزويني و دكتر قاســم غني. پديدآورنده: حافظ، 
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شــمس الدين محمد، خطاط: مالئي تهراني، حسن، اهواز: صمد، 552 صفحه، وزيري (گالينگور)، 
120000 ريال، چاپ دوم، 1100 نسخه. 

ديوان حافظ: براســاس نســخه ى عالمه محمد قزويني و دكتر قاســم غني. پديدآورنده: حافظ، 
شــمس الدين محمد، خطاط: مالئي تهراني، حسن، اهواز: صمد، 560 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

130000 ريال، چاپ سوم، 1100 نسخه. 

ديوان حافظ: براســاس نســخه ى عالمه محمد قزويني و دكتر قاســم غني. پديدآورنده: حافظ، 
شــمس الدين محمد، خطاط: مالئي تهراني، حسن، اهواز: صمد،560 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

چاپ چهارم، 1100 نسخه.

ديوان حافظ: خوشنويسي شده براساس نسخه ى مصحح عالمه محمد قزويني و دكتر قاسم غني. 
پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، نقاش: فرشچيان، محمود، خطاط: اخوين، عباس، مقدمه: 
زرين كوب، عبدالحسين، تهران: زرين و سيمين، 576 صفحه، وزيري (گالينگور)، 260000 ريال، 

چاپ ششم، 5000 نسخه. 

ديوان حافظ: مطابق نسخه ى تصحيح دكتر قاسم غني و عالمه محمد قزويني. پديدآورنده: حافظ، 
شــمس الدين محمد، خطاط: اخوين، شيوه، تهران: پروان،580 صفحه، جيبي (گالينگور)، 75000 

ريال، چاپ دوم، 1000 نسخه.

ديوان حافظ: مطابق نسخه ى تصحيح دكتر قاسم غني و عالمه محمد قزويني. پديدآورنده: حافظ، 
شــمس الدين محمد، به اهتمام: مجدآبادي، حميدرضا، خطاط: اخوين، شيوه، تهران: پروان، 576 

صفحه، جيبي (گالينگور)، 110000 ريال، چاپ دوم، 1000 نسخه. 



127 كتاب شناسى حافظ در سال 1390

ديوان حافظ: مطابق نســخه ى تصحيح دكتر قاســم غني و عالمه محمد قزويني. خطاط: اخوين، 
شيوه، تهران: پروان، 580 صفحه، وزيري (گالينگور)، 220000 ريال، چاپ دوم، 1000 نسخه. 

ديوان حافظ خوشنويســي شده براساس  نسخه ى مصحح شادروانان عالمه محمد قزويني و دكتر 
قاســم غني به انضمام تفسير فال نامه. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مقدمه: مهاجراني، 
ســيدعطاء اهللا، مصحح: غني، قاسم و محمد قزويني، نقاش: فرشــچيان، محمود، خطاط: اخوين، 
عباس، مذهب: بهادري، عيســي، تهران: زرين و سيمين، 608 صفحه، جيبي (گالينگور)، 80000 

ريال، چاپ سوم، 5000 نسخه. 

ديوان حافظ خوشنويســي شده براساس  نسخه ى مصحح شادروانان عالمه محمد قزويني و دكتر 
قاســم غني به انضمام تفسير فال نامه. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مقدمه: مهاجراني، 
ســيدعطاء اهللا، مصحح: غني، قاسم و محمد قزويني، نقاش: فرشــچيان، محمود، خطاط: اخوين، 
عباس، مذهب: بهادري، عيســي، تهران: زرين و سيمين،610 صفحه، جيبي (گالينگور)، 140000 

ريال، چاپ چهارم، 5000 نسخه.

ديوان حافظ شيرازي. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، خطاط: محبي نژاد، غالمعلي، تهران: 
اسماء،  376 صفحه، وزيري (گالينگور)، 97000 ريال، چاپ دوم، 5000 نسخه. 

ــتار: سلطاني، محمدعلي،  ــيرازي. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، ويراس ديوان حافظ ش
مذهب: تاكســتاني، درويش، خطاط: مقصودي كرمانشــاهي، فريبا، تهــران: خانه هنرمندان،542 

صفحه، جيبي (گالينگور)، 80000 ريال، چاپ چهارم، 20000 نسخه. 

ــيرازي: از نســخه ى محمد قزويني و دكتر قاسم غني. پديدآورنده: مقدمه: ايزدي،  ديوان حافظ ش
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رضا، ويراستار: كاكايي دهكردي، رضا، خطاط: عبدالملكي تويسركاني، آيه اهللا، تهران: ميالد،390 
صفحه، وزيري (گالينگور)، 80000 ريال، چاپ ششم، 3000 نسخه. 

ديوان حافظ شيرازي: براساس نسخه ى عالمه قزويني و غني. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، 
مقدمه: ســلطاني، محمدعلي، خطاط: مقصودي، فريبا، مصحح: ساساني، حسن، مذهب: عرفاني، 

مرضيه،  تهران: كتاب آبان، 544 صفحه، جيبي (گالينگور)، چاپ سوم، 10000 نسخه. 

ــيرازي: براســاس نسخه ى محمد قزويني و دكتر قاســم غني و برخي نسخ معتبر  ديوان حافظ ش
خطــاط:  شــمس الدين محمد،  حافــظ،  پديدآورنــده:  ديگــر. 
ســرور،  قــم:  مجيــد،  فداييــان،  مذهــب:  مجيــد،  فدايي منــش، 

448 صفحه، وزيري (سلفون)، 90000 ريال، چاپ پنجم، 3000 نسخه.

ــي. پديدآورنده: ــر قاســم قزوين ــي و دكت ــيرازي از نســخه ى محمــد قزوين ــظ ش ــوان حاف دي
حافظ، شــمس الدين محمد، مقدمــه: ايزدي، رضا، ويراســتار كاكائي دهكــردي، رضا، خطاط: 
تويســركاني، عبدالملكي، تهران: ميــالد، 390 صفحه، جيبي (گالينگــور)، 60000 ريال، چاپ 

پنجم، 3000 نسخه. 

ديوان حافظ شيرازي با شرح ابيات. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، به اهتمام: فرشادمهر، 
ناهيد، خطاط: خرازي، سيدمحســن، تهران: گنجينه، 1008 صفحه، وزيري (گالينگور)، 200000 

ريال، چاپ دهم، 1000 نسخه.

ــيرازي از روي نســخه ى تصحيح شده عالمه محمد  ديوان خواجه  شــمس الدين محمد حافظ ش
قزوينــي با ترجمــه ى احوال حافظ از لغت نامــه ى عالمه علي اكبر دهخــدا. پديدآورنده: حافظ، 
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شــمس الدين محمد، خطاط: اشرفي ، مصطفي، تهران: پارميس، 456 صفحه، وزيري (گالينگور)، 
650000 ريال، چاپ دوم، 2000 نسخه. 

ــيرازي از روي نسخه ى تصحيح شده ى عالمه محمد  ديوان خواجه  شــمس الدين محمد حافظ ش
قزوينــي با ترجمــه ى احوال حافظ از لغت نامــه ى عالمه علي اكبر دهخــدا. پديدآورنده: حافظ، 
شــمس الدين محمد، خطاط: اشرفي ، مصطفي، تهران: پارميس، 458 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

280000 ريال، چاپ سوم، 2000 نسخه. 

ديوان خواجه شمس الدين حافظ شيرازي. مقدمه: الهي قمشه اي، حسين، خطاط: نژادفردلرستاني، 
اســماعيل، به اهتمام: عالمگير تهراني، محمد، ناشــر: محمــد (ص)، عالمگير، 364 صفحه، جيبي 

(گالينگور)، 30000 ريال، چاپ سوم، 4200 نسخه. 

ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي: با مقابله از نسخه ى محمد قزويني و دكتر قاسم 
غني. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، خطاط: خسروي، حسين، تهران: نشرطلوع، 396 

صفحه، وزيري (گالينگور)، 50000 ريال، چاپ بيست و هفتم، 2000 نسخه. 

ديوان خواجه شــمس الدين محمد حافظ شيرازي از نســخه ى محمد قزويني و دكتر قاسم غني. 
پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاســم غنى، مقدمه: آژنگ، 
نصراهللا، خطاط: ميرخاني، ســيداحمد، تهران: نشــر محمــد، 610 صفحه، وزيــري (گالينگور)، 

180000 ريال، چاپ نهم، 2100 نسخه. 

ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، خطــاط: فالح، مهدي، تهران: ارس، 496 
صفحه، جيبي (گالينگور)، 60000 ريال، چاپ دوم، 2200 نسخه.



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم130

ديوان چاپى (چاپ نخست)
ــظ. پديدآورنده: منوچهري،  ــه گام با حافظ در گلگشــت مصلي و واژه نامه ى غزل هاي حاف گام ب
حســين، تهران: نور گيتي،812 صفحــه، وزيري (گالينگور)، 150000 ريــال، چاپ اول، 1000 

نسخه.

ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، نيك خو، اكبر، مقدمه: قريشي زاده، عبدالرضا، 
مذهب: هنرور، فريد، مشهد: ذهن آويز، 576 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 2500 نسخه. 

خروش عشــق از عرش: ديوان حافظ به ترتيب حروف الفبا براســاس نســخه ى غني و قزويني. 
پديدآورنده: حســين پور، فرنگيس، تهران: فردوس، 244 صفحه، وزيري (شوميز)، 57000 ريال، 

چاپ اول، 1000 نسخه.

ــعار خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد،  ديوان اش
مصحــح: عليزاده، عزيزاهللا، تهران: فــردوس، 530 صفحه، وزيري (گالينگــور)، 132000 ريال، 

چاپ اول، 1000 نسخه.

ديوان جامع حافظ. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، به اهتمام: عليزاده  برزي، محمدحسين، 
تهران: نوآور، 850 صفحه، وزيري (گالينگور)، 220000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه.

ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مشهد: نوند،514 صفحه، وزيري (گالينگور)، 
80000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ــو، 412 صفحه، وزيري  ديوان حافظ.پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، تهران: راســتي ن
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(گالينگور)، 180000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ــده: حافظ، شــمس الدين محمد، تهران: ســميعي، 408 صفحه، پالتويي  ــوان حافظ. پديدآورن دي
(شوميز)، 55000 ريال، چاپ اول، 2000 نسخه. 

ــي. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد،  ــه قزويني و دكتر غن ــوان حافظ: تحصيح عالم دي
به اهتمام: گلناري، مســعود، اصفهان: دستخط، 504 صفحه، پالتويي (شوميز)، 30000 ريال، چاپ 

اول، 0 نسخه.

ديوان حافظ: براساس نسخه ى محمد قزويني و قاسم غني. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، 
مصحح  :قزويني، محمد و قاســم غني، مقدمه: موســوي گرمارودي، سيدمصطفي، تهران: ساز و 

كار، 432 صفحه، وزيري (گالينگور)، 150000 ريال، چاپ اول، 2000 نسخه. 

ــده: حافظ،  ــي. پديدآورن ــح نهايي از روي 15 نســخه ى خطــي و چاپ ــظ: تصحي ــوان حاف دي
شمس الدين محمد، مقدمه: ثروتيان، بهروز، تهران: سازمان تبليغات اسالمي، شركت چاپ و نشر 

بين الملل، 576 صفحه، وزيري (گالينگور)، 185000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه. 

ديوان حافظ: نســخه ى عالمه قزويني و دكتر قاســم غني با تابلوهايي از استاد محمود فرشچيان. 
پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: غني، قاســم و محمد قزويني، تهران:يساولي، 

448 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 1500 نسخه.

ــيرازي مقابله با نســخ مختلف. پديدآورنده:  ديوان حافظ، خواجه شــمس الدين محمد حافظ ش
حافظ، شمس الدين محمد، تهران: نشر چكاوك، 634 صفحه، رقعي (گالينگور)، 130000 ريال، 
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چاپ اول، 2100 نسخه. 

ديوان حافظ بر اساس نسخه ى قدسي. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد(شاعر)، تهران: راه 
جاودان، 428 صفحه، جيبي (گالينگور)، 80000 ريال، چاپ اول، 5000 نسخه. 

ــايه، خانلري، نيساري، خلخالي و  ديوان حافظ بر اســاس نســخه ى قزويني، غني و نسخه هاي س
جاللــي نائيني. پديدآورنده: منصور، جهانگير، تهران: ديــدار، 400 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

چاپ اول، 3000 نسخه. 

ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي. مصحح: قزويني، محمد و قاسم غنى، گردآورنده: 
فرجام، احســان، تهران: ســيوند، ارمغان هنر، 520 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 3000 

نسخه. 

ــيرازي: به همراه شــرح لغات دشــوار. پديدآورنده:  ديوان خواجه شــمس الدين محمد حافظ ش
حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاسم غني، قم: خرم، 576 صفحه، وزيري 

(سلفون)، 100000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي به همراه شرح لغات دشوار. پديدآورنده: حافظ، 
شمس الدين محمد، به اهتمام: مطلق، كاظم، مصحح: قزوينى، محمد و قاسم غني، قم: وانك، 580 

صفحه، وزيري (گالينگور)، 125000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ديوان غزليات حافظ (آســان خوان) براساس نسخه ى غني، قزويني. پديدآورنده: نصيري، محمد، 
تهــران: رياحيــن، 504 صفحــه، وزيــري (ســلفون)، 93000 ريال، چــاپ اول، 1100 نســخه. 
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ديــوان كامل حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، قم: نشــر ميم، 418 صفحه، جيبي 
(گالينگور)، 22000 ريال، چاپ اول، 6000 نسخه. 

ــاي حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، تهران: ناشــر: چاپخش، 652 صفحه،  غزل ه
وزيري (گالينگور)، 200000 ريال، چاپ اول، 1100 نسخه.

ديوان چاپى (چاپ مجدد)
ديوان حافظ: براســاس نســخه ى عالمه محمد قزويني و دكتر قاســم غني. پديدآورنده: حافظ، 
شــمس الدين محمد، قم: جمال، 472 صفحه، جيبي (ســلفون)، 45000 ريال، چاپ پنجم، 5000 

نسخه. 

ــيان، 498 صفحه، جيبي (گالينگور)،  حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، تهران: آش
50000 ريال، چاپ دوم، 5000 نسخه. 

ديوان جامع حافظ. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، به اهتمام: عليزاده برزي، محمدحسين، 
تهران: نوآور،850 صفحه، وزيري (گالينگور)، 240000 ريال، چاپ دوم، 1000 نسخه. 

ــظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاســم غنى،  ديوان حاف
تهران: طاليه، 434 صفحه، وزيري (گالينگور)، 75000 ريال، چاپ هشتم، 3000 نسخه. 

ديوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، مقدمه: ياحقي، محمدجعفر، مشهد: به نشر، 
530 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ دوازدهم، 5000 نسخه. 
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ديوان حافظ: بر اســاس نسخه ى عالمه محمد قزويني، دكتر قاسم غني با نگاه به حافظ (به  سعي 
ســايه)، غزل هاي حافظ(دكتر سليم نيســاري). پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، به اهتمام: 
منصور، جهانگير، تهران: نشر دوران، نشر ديدار، 394 صفحه، وزيري (گالينگور)، 65000 ريال، 

چاپ پنجاه و دوم، 5000 نسخه. 

ــده: حافظ،  ــي. پديدآورن ــح نهايي از روي 15 نســخه ى خطــي و چاپ ــظ: تصحي ــوان حاف دي
شمس الدين محمد، مقدمه: ثروتيان، بهروز، تهران: سازمان تبليغات اسالمي، شركت چاپ و نشر 

بين الملل، 586 صفحه، وزيري (گالينگور)، 185000 ريال، چاپ دوم، 3000 نسخه. 

ديوان حافظ، خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، 
تهران: كتاب آبان، 504 صفحه، وزيري (گالينگور)، 135000 ريال، چاپ دوم، 4500 نسخه. 

ديوان حافظ بر اســاس نســخه ى عالمه محمد قزويني، دكتر قاسم غني با نگاه به حافظ(به  سعي 
سايه)، غزل هاي حافظ (دكتر سليم نيســاري). پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، به اهتمام: 

منصور، جهانگير، تهران: نشر ديدار، 396 صفحه، جيبي (گالينگور)، چاپ ششم، 4000 نسخه. 

ــيرازي به همراه سخنان گران سنگ حضرت آيت اهللا خامنه اي. پديدآورنده: حافظ،  ديوان حافظ ش
شمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاسم غنى، تهران: جمهوري، 438 صفحه، وزيري 

(گالينگور)، 87000 ريال، چاپ هفتم، 2100 نسخه. 

ديوان خواجه شــمس الدين محمد حافظ شيرازي. پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، تهران: 
محيا، 402 صفحه، وزيري (شوميز)، 80000 ريال، چاپ دوم، 1000 نسخه. 
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ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي. مصحح: رفيعي، سيدعلي محمد، تهران: مؤسسه  
انتشارات  قدياني، 712 صفحه، پالتويي (گالينگور)، 55000 ريال، چاپ هشتم، 2200 نسخه. 

ــيرازي: به همراه شــرح لغات دشــوار. پديدآورنده:  ديوان خواجه شــمس الدين محمد حافظ ش
حافظ، شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاســم غنى، قم: آفرينه، فراگفت، توسعه 

قلم، مهر آرمين، 544 صفحه، وزيري (سلفون)، 120000 ريال، چاپ چهارم، 2000 نسخه. 

ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي به همراه شرح لغات دشوار. پديدآورنده:حافظ، 
شــمس الدين محمد، مصحح: قزويني، محمد و قاســم غنى، تهران: محراب دانش، 556 صفحه، 

وزيري (گالينگور)، 95000 ريال، چاپ دوم، 3000 نسخه. 

ــده: حافظ،  ــره العزيز. پديدآورن ــيرازي قدس س ــوان خواجــه شــمس الدين محمد حافظ ش دي
شــمس الدين محمد، مصحــح: قزويني، محمد و قاســم غنى، تهــران: زوار، 542 صفحه، وزيري 

(گالينگور)، 95000 ريال، چاپ دهم، 2200 نسخه.

ديوان كامل حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، تهران: آرشام، 326 صفحه، پالتويي 
(گالينگور)، 48000 ريال، چاپ دوم، 2000 نسخه. 

ترجمه ى ديوان (چاپ نخست)
ــال، تهران: اكتا، 520  ــوان حافظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد،  ترجمه: رعيت، لي دي

صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 3000 نسخه.

ــظ. پديدآورنده: حافظ، شــمس الدين محمد، ترجمه: الكســاندريان، ماناواز، خطاط:  ديوان حاف
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اميرخاني، غالم حســين، مذهب: هنرور، محمدرضا، مصحح: قزويني، محمد و قاسم غنى، مشهد: 
فرهنگ سراي ميردشتي، ذهن آويز، 614 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 5000 نسخه.

ديوان حافظ (فارسي، انگليســى). پديدآورنده: حافظ، شمس الدين محمد، ترجمه: الكساندريان، 
مانــاواز، مصحح: قزويني، محمد و قاســم غني، مذهــب: هنرور، محمدرضا، نقــاش: آقاميري، 
عليرضا و امير طهماســبي و سلينا پوريا، تهران:فرهنگ ســراي ميردشتي، ذهن آويز، 612 صفحه، 

رحلي (گالينگور)، چاپ اول، 3500 نسخه.

ترجمه ى ديوان (چاپ مجدد)
حافظ به  چهار زبان فارسي، انگليسي، فرانسه، آلماني. ترجمه: نيك بل، هرمن، آرتورجان آربرى، 
ونســان مونتــى و فريدريش روكرت، مقدمــه: محمودي بختيــاري، عليقلي، مذهــب :ماچياني، 
حسين علي  و غالم رضا اسماعيل زاده، خطاط: فالح، مهدي، مشهد: فرهنگ سراي ميردشتي، 464 

صفحه، رحلي (گالينگور)، چاپ هفتم، 4200 نسخه.

ــاني،  ــتار: ساس ديوان حافظ. ترجمه: كالرك، هنري ويلبرفورس و فرزاد فريدافشــين، ويراس
حســن، مذهب عرفاني، مرضيه، تهران: كتاب آبــان، 566 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ 

دهم، 7000 نســخه.

ديوان حافظ (فارسي، انگليسي). ترجمه: الكساندريان، ماناواز، خطاط: فلسفي، اميراحمد، نقاش: 
آقاميــري، عليرضا،مقدمه: محمودي بختياري، عليقلي، مشــهد: فرهنگ ســراي ميردشــتي، 390 

صفحه، وزيري (گالينگور)، 380000 ريال، چاپ دوم، 2500 نسخه.
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شرح بخشى از ديوان (چاپ نخست)
از دولت حافظ (تفسير جامع دوازده غزل حافظ). پديدآورنده: ضرابيها، محمدابراهيم، تهران: كليدر، 

650 صفحه، رقعي (گالينگور)، 90000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه. 

ــاز، 246 صفحه، جيبي  ــاءاهللا، تهران: گلن ــده: عالي پيام، سيدماش ــيرين كالم. پديدآورن حافظ ش
(شوميز)، 20000 ريال، چاپ اول، 5000 نسخه.

حديث عشــق: شــرحي بر غزلي از شاعر قدسي خواجه حافظ با استناد به قرآن كريم« من و تو، 
مــا دو عاشــق زار». پديدآورنده: رئيســي فرد، پروين، ويراســتار: طباطبايي، سيدحســن، تهران: 

پازيريك، 242 صفحه، وزيري (گالينگور)، 70000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ــازمان تبليغات اسالمي،  در محضر حافظ. پديدآورنده: منصوري الريجاني، اســماعيل،تهران: س
شركت چاپ و نشر بين الملل، 316 صفحه، رقعي (شوميز)، 39000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه. 
ستاره يي بدرخشيد (شــرحي بر 212 غزل حافظ). پديدآورنده: موالنا، مرتضي، تهران: آشيانه ى 

كتاب، 418 صفحه، وزيري (گالينگور)، 120000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه.

ــده: عمراني،  ــظ (1) و (2). پديدآورن ــاده ي ازل: درس نامه ي دانشــگاهي غزليات حاف مســت ب
غالم حســين و هامون، تهران: جمال هنر، 376 صفحه، وزيري (گالينگور)، 125000 ريال، چاپ 

اول، 1000 نسخه.

شرح بخشى از ديوان (چاپ مجدد)
ــته زبان و ادبيات فارســي). پديدآورنده: كوپا، فاطمه، ويراستار:   حافظ 2 (نظم 5 بخش 4) (رش
معين الديني، فاطمه، تهران: دانشــگاه پيام نور، 260 صفحه، وزيري (شوميز)، 26000 ريال، چاپ 

پنجم، 6000 نسخه. 
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ــته ادبيات فارســي). پديدآورنده: انوري، حسن، تهران: دانشگاه پيام نور،  غزليات حافظ 1 (رش
200 صفحه، وزيري (شوميز)، 20000 ريال، چاپ سيزدهم، 6000 نسخه. 

شرح ديوان (چاپ نخست)
ــران: زوار، 898 صفحه، وزيري  ــده: حلبي، علي اصغر، ته ــوان حافظ يا رندي نامه. پديدآورن دي

(گالينگور)، 85000 ريال، چاپ اول، 2200 نسخه. 

شرح سودي بر حافظ. پديدآورنده: سودي، محمد، ترجمه: ستارزاده، عصمت، تهران: نگارستان 
كتاب460 صفحه، جلد اول، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 1500 نسخه.

شرح سودي بر حافظ. پديدآورنده: سودي، محمد، ترجمه: ستارزاده، عصمت، تهران: نگارستان 
كتاب، 850 صفحه، جلد دوم، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 1500 نسخه.

شــرح سودى بر حافظ. پديدآورنده: ســودي، محمد، ترجمه: ستارزاده، عصمت، تهران: گلستان 
كتاب،646 صفحه، جلد سوم، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 1500 نسخه.

شرح سودي بر حافظ. پديدآورنده: سودي، محمد، ترجمه: ستارزاده، عصمت، تهران: نگارستان 
كتاب،820 صفحه، جلد چهارم، وزيري (گالينگور)، چاپ اول، 1500 نسخه.

شــرح شوق: شرح و تحليل اشعار حافظ: مباحث موضوعي چون مدخلي بر اشعار. پديدآورنده: 
حميديان، ســعيد، تهران: نشــر قطره، 696 صفحه، جلد اول، وزيري (گالينگور)، 150000 ريال، 

چاپ اول، 1100 نسخه. 
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شــرح عرفاني ديوان حافظ: براساس نســخه ى دكتر قاســم غني و محمد قزويني. پديدآورنده: 
باقريان موحد، سيدرضا، قم: نگاران قلم، كومه، 614 صفحه، وزيري (گالينگور)، 160000 ريال، 

چاپ اول، 1000 نسخه.

شــرح عرفاني ديوان حافظ: براساس نســخه ى دكتر قاســم غني و محمد قزويني. پديدآورنده:
باقريان موحد، ســيدرضا، مصحح: غني، قاسم و محمد قزويني، قم: آثار قلم، كومه،616 صفحه، 

وزيري (گالينگور)، 190000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ــيرازي همراه با: معني واژگان و  شــرح مجموعه ى گل: شــرح و تفسير ديوان غزليات حافظ ش
اصطالحات كليــدي و اعراب گذاري واژگان دشــوار. پديدآورنده: شــريعت، محمدصادق، 
تهــران: قاصدك صبا، هگمتان،1106 صفحه، وزيــري (گالينگور)، 230000 ريال، چاپ اول، 

1500 نســخه. 

شرح مجموعه ى گل: شرح و تفسير ديوان غزليات حافظ شيرازي. پديدآورنده: شريعت، محمدصادق، 
تهران: هگمتــان، قاصدك صبا، 1104 صفحه، وزيري (گالينگــور)، 230000 ريال، چاپ اول، 

2000 نسخه.

شرح ديوان (چاپ مجدد)
حافظ نامه: شــرح الفاظ، اعالم، مفاهيم كليدي، و ابيات دشــوار حافظ. پديدآورنده: خرمشاهي، 
بهاء الدين، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 786 صفحه، جلد اول، وزيري (گالينگور)، 

چاپ نوزدهم، 5000 نسخه.

حافظ نامه: شــرح الفاظ، اعالم، مفاهيم كليدي، و ابيات دشــوار حافظ. پديدآورنده: خرمشاهي، 
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بهاء الدين، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 784 صفحه، جلد دوم، وزيري (گالينگور)، 
چاپ نوزدهم، 5000 نسخه. 

ديوان غزليات موالنا شــمس الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه ها و شرح ابيات و 
ذكر وزن و بحر غزل ها و فهرست آيات و امثال و حكم و برخي نكته هاي دستورى. پديدآورنده: 
حافظ، شمس الدين محمد، مصحح: خطيب رهبر، خليل، تهران: صفي  عليشاه، 768 صفحه، وزيري 

(گالينگور)، 135000 ريال، چاپ پنجاهم، 3300 نسخه. 

انديشه و زندگى حافظ (چاپ نخست)
ــليماني، نقي، تهران: ســروش، 86 صفحه، پالتويي(شوميز)، 20000 ريال،  حافظ. پديدآورنده: س

چاپ اول، 2000 نسخه. 

مصائب حافظ. پديدآورنده: اشرفي، حميدرضا، تهران: توسعه ى فرهنگ و روانشناسي تهران، 80 
صفحه، رقعي (شوميز)، 20000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه. 

حافظ و شــادي. پديدآورنده: تاجديني، علي، تهران: نماد انديشــه، 104 صفحه، رقعي (شوميز)، 
20000 ريال، چاپ اول، 2000 نسخه. 

نقشــي از حافظ. پديدآورنده: دشتي، علي، به اهتمام: ماحوزي، مهدي، تهران: زوار، 304 صفحه، 
وزيري (شوميز)، 75000 ريال، چاپ اول، 1100 نسخه.

انديشه و زندگى حافظ (چاپ مجدد)
ــره، 384 صفحه، رقعي  حافظ حافظه ى ماســت. پديدآورنده: خرمشــاهي، بهاء الدين، تهران: قط
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(شوميز)، 70000 ريال، چاپ پنجم، 1100 نسخه. 

حافظ از نگاهي ديگر. پديدآورنده: حصوري، علي، تهران: چشمه، 220 صفحه، رقعي (شوميز)، 
54000 ريال، چاپ دوم، 1500 نسخه .

ــنيده پند. پديدآورنده: پزشــكزاد، ايرج، تهران: قطره، 280 صفحه، رقعي (شــوميز)،  حافظ ناش
55000 ريال، چاپ نهم، 1650 نسخه. 

شــرح زندگاني و سبك و افكار لسان الغيب، ســخنور نامي «حافظ شيرين سخن». پديدآورنده: 
جعفري نژاد، مهين دخت و سيدســعيد مرتضوي راوري، تهران: آواي نــور، 128 صفحه، وزيري 

(شوميز)، 35000 ريال، چاپ دوم، 1000 نسخه.

عرفان حافظ. پديدآورنده: مطهري، مرتضي، تهران: صدرا، 162 صفحه، رقعي (شوميز)، 18000 
ريال، چاپ سي ام، 4170 نسخه .

عرفان و رندي در شــعر حافظ. پديدآورنده: آشــوري، داريوش، تهران: نشر مركز، 416 صفحه، 
رقعي (شوميز)، 82000 ريال، چاپ نهم، 1000 نسخه .

ذهن و زبان حافظ: با افزايش ده ها مقاله . پديدآورنده: خرمشــاهي،بهاء الدين، تهران: ناهيد، 712 
صفحه، وزيري (گالينگور)، 165000 ريال، چاپ نهم، 1650 نسخه. 

عرفان حافظ. حافظ، شمس الدين محمدپديدآورنده: مطهري، مرتضي، تهران: صدرا، 160 صفحه، 
رقعي (شوميز)، 18000 ريال، چاپ بيست و نهم، 3000 نسخه. 
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عرفان حافظ. پديدآورنده:مطهري، مرتضي(نويسنده)، تهران: صدرا،162 صفحه، رقعي (شوميز)، 
18000 ريال، چاپ سي ام، 4170 نسخه. 

گزيده ى غزليات (چاپ نخست)
پندنامه حافظ. به اهتمام: شيري، فاطمه، تهران: نشر پرديس، 80 صفحه، بياضي (شوميز)، 10000 

ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

ــقانه هاي حافظ. به اهتمام: رگبار، طيبه، كاشان: كتابيار، 128 صفحه، جيبي (شوميز)، 10000  عاش
ريال، چاپ اول، 5000 نسخه. 

گزيده ي غزليات خواجه حافظ شيرازي. به اهتمام: يزدي، عباس، ويراستار: يزدي، فرزانه، تهران: 
فرهنگ  دانشجو، 56 صفحه، وزيري (شوميز)، 30000 ريال، چاپ اول، 2000 نسخه. 

گزيده ى غزليات (چاپ مجدد)
ــيري، فاطمه، تهران: نشــر پرديس، 80 صفحه، بياضي (شــوميز)،  ــه ى حافظ. به اهتمام: ش پندنام

10000 ريال، چاپ دوم، 1000 نسخه. 

چند غزل از حافظ. به اهتمام: رنجبر، احمد، تهران: مؤسسه  انتشارات  امير كبير، 44 صفحه، رقعي 
(شوميز)، 5700 ريال، چاپ پنجم، 2000 نسخه. 

عاشقانه هاي حافظ. به اهتمام: رگبار، طيبه، كاشان: كتابيار، 128 صفحه، بياضي (شوميز)، 10000 
ريال، چاپ دوم، 5000 نسخه. 
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ــران: اقبال، 212  ــيد، خطاط:  كريمي، داود، ته ــظ. گردآورنده: اقبال، فرش ــده غزليات حاف گزي
صفحه، رحلي(گالينگور)، 350000 ريال، چاپ سوم، 1000 نسخه. 

ــا، 96 صفحه، 2/1 جيبي  ــبزيي، عليرضا، كاشــان: شاسوس ــي با حافظ. گردآورنده: س لحظه هاي
(شوميز)، 10000 ريال، چاپ سوم، 5000 نسخه. 

منتخب غزليات حافظ. مقدمه: الهي قمشه اي، حسين، خطاط: مالئي تهراني، حس، تهران: رخ نما، 
174 صفحه، رحلي (گالينگور)، 300000 ريال، چاپ دوم، 2000 نسخه. 

بررسى تطبيقى (چاپ نخست)
ــتقبال هاي صائب از حافظ.  ــي صائب و اس ــك عمر: گزيده غزل هاي يكدســت مذهبي، عرفان ي
به اهتمام: انســاني، علي، تهران: مركز فرهنگي انتشــاراتي منير، 694 صفحه، وزيري (گالينگور)، 

150000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه.

قرآن و حافظ تطبيقى. پديدآورنده: كاكويي، صالح، سارى: شلفين، 128 صفحه، وزيري (شوميز)، 
50000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه.

ــظ. پديدآورنده:  ــعار ســعدي و حاف ــه ى ناز: پژوهشــي دوباره با نگاهي متفاوت در اش ماي
دهقانــي راي، فاطمه، تهران: فاطمــه دهقاني راي، 84 صفحه، رقعي (شــوميز)، 25000 ريال، 

چاپ اول، 1000 نســخه. 

حافظ در آن ســوي مرزها: پژوهشــي در ادبيات تطبيقي. پديدآورنده: آذر، اميراسماعيل و مريم 
برزگر، تهران: سخن، 432 صفحه، رقعي (گالينگور)، 150000 ريال، چاپ اول، 2200 نسخه. 
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تأثير پذيري و مقايســه ى ســبكي اشعار حافظ و سلمان ســاوجي. پديدآورنده: جعفري، سعيده، 
يزد: نيكوروش، 516 صفحه، وزيري (گالينگور)، 150000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه.

بررسى موضوعى (چاپ نخست)
ــه، 400 صفحه، وزيري  ــيرازي، محمدحســين، تهران: پون ــاي حافظ. پديدآورنده: ش گل واژه ه

(شوميز)، 150000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه.

حب اهل بيت (ع) در آثار مولوي، سعدي، حافظ و عطار. پديدآورنده: موسوي خوئي، سيدحجت، 
قم: دارالفيض، 112 صفحه، رقعي (شوميز)، 20000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه. 

ضرب المثل هاي فارسي در ديوان حافظ. پديدآورنده: نصيري، محمد، قم: رياحين، 112 صفحه، 
رقعي (شوميز)، 24000 ريال، چاپ اول، 1100 نسخه. 

پيام گل ها: جلوه هايي از شــخصيت مهدي موعود (نگاهي ويژه به غزليات حافظ). پديدآورنده: 
حبيبيان، احمد، تهران: فقيهي، ميراث ماندگار، بوستان دانش، مشهور، 96 صفحه، رقعي (شوميز)، 

15000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه.

بررسى موضوعى (چاپ مجدد)
طبيبانه هاي حافظ:  بررسي و ريشه يابي كلمات، اصطالحات، مضامين و باورهاي طبي در ديوان 
حافظ با نگاهي ... .پديدآورنده: مدني، احمد، شيراز: شركت تعاوني ناشران فارس، دانشگاه علوم 

پزشكي شيراز، 416 صفحه، وزيري (شوميز)، 100000 ريال، چاپ دوم، 500 نسخه.
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متفرقه (چاپ نخست)
نمي از يمي «با حافظ تا ...». پديدآورنده: پودات، بهزاد، قم: نغمات، 112 صفحه، جيبي (شوميز)، 

12000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه.

ــاعران در زمانه ى عســرت: مالحظاتي در باب حافظ و حقيقت شــعر و شاعري. پديدآورنده:  ش
داوري اردكاني، رضا، اصفهان: نشــر پرســش، 144 صفحه، رقعي (شوميز)، 40000 ريال، چاپ 

اول، 2200 نسخه. 

ــعيد، اصفهان: تحقيقات نظري، 160 صفحه، بياضي  مرهم: دمي با حافظ. گردآورنده: موكدي، س
(شوميز)، 12000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه. 

ــذاري با حافظ (نام فرزند خود را از ديوان حافظ انتخاب كنيد). پديدآورنده: قنبري، زهرا،  نام گ
مشهد: دستور، 80 صفحه، رقعي (شوميز)، 20000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه.

متفرقه (چاپ مجدد)
ــده: زماني، محبوبه، تهران:اقبال، 520 صفحه، وزيري (شــوميز)،  ــوان حافظ به  نثر. پديدآورن دي

110000 ريال، چاپ سوم، 1000 نسخه.

مشاعره (چاپ نخست)
حافظ پريشان:  ويژه ى مشاعره. پديدآورنده: فرامرزي، مسيح اهللا، شيراز: نويد شيراز، 240 صفحه، 

وزيري (شوميز)، 53000 ريال، چاپ اول، 1500 نسخه. 

مشاعره:  گزيده اي از زيباترين شعرهاي هشت شاعر بزرگ پارسي گوي فردوسي، حافظ، سعدي، 
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مولوي، خيام، باباطاهــر. پديدآورنده: طرخوراني، ابوالفضل، تهران: آذينه  گل مهر، 252 صفحه، 
رقعي (شوميز)، 40000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

مشاعره با اشعار حافظ:  بيش از ششصد بيت از ناب ترين ابيات غزل هاي حافظ به ترتيب حروف 
الفبا.پديدآورنده:  نصيري، محمد، قم: رياحين، 96 صفحه، رقعي (شــوميز)، 24000 ريال، چاپ 

اول، 1100 نسخه. 

مشاعره (چاپ مجدد)
مشاعره: گزيده اي از زيباترين شعرهاي هشت شاعر بزرگ پارسي گوي فردوسي، حافظ، سعدي، 
آذينــه  تهــران:  ابوالفضــل،  طرخورانــي،  گردآورنــده:  باباطاهــر.  خيــام،  مولــوي، 
نســخه.   1500 دوم،  چــاپ  ريــال،   45000 (شــوميز)،  رقعــي  صفحــه،   252  گل مهــر، 

مجموعه مقاله (چاپ نخست)
حافظ پژوهي: دفتر چهاردهم. به اهتمام: خواست خدايي، الهام، شيراز: سيوند،240 صفحه، وزيري 

(شوميز)، چاپ اول،1000 نسخه.

مجمع پريشاني: چهارده مقاله درباره حافظ. پديدآورنده: خائفي، پرويز، شيراز: نويد شيراز، 248 
صفحه، رقعي (شوميز)، 55000 ريال، چاپ اول،1500 نسخه.

آيينه ي مهرآيين: چكيده ي 500 مقاله درباره ي حافظ شيرازي(2). پديدآورنده: حسن لي، كاووس، 
شيراز: اديب مصطفوي، 440 صفحه، وزيري (شوميز)، چاپ اول،2000 نسخه.
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تضمين (چاپ نخست)
ــيد فرزانگان 1: تضمين شده از شعر حافظ به روش كامال نو. شاعر: شهيدي، محمدجواد،  خورش
تهران: محمدجواد شهيدي، 132 صفحه، وزيري (شوميز)، 35000 ريال، چاپ اول، 3000 نسخه.

ــيرازي. نويســنده:  ــات خواجه شــمس الدين محمد معروف به حافظ ش ــن غزلي ــام و تضمي اله
نصراصفهانــي، حاج عبدالعلي، اصفهان: ادب امــروز، 708 صفحه، وزيري (گالينگور)، 100000 

ريال، چاپ اول، 1000 نسخه.

زيبايى شناسى (چاپ نخست)
تصويرهاي نو در شــعر كهن (غزلهاي موالنا، ســعدي، حافظ). پديدآورنده: اوحدي، مهرانگيز، 

تهران: دستان، 240 صفحه، وزيري (شوميز)، 60000 ريال، چاپ اول، 1000 نسخه. 

هنر و زيبايي در اشعار لسان الغيب، حافظ حلوه گفتار، كتاب جلوه (2). پديدآورنده: جعفري نژاد، 
مهين دخت  و سيدسعيد مرتضوي راوري، تهران: آواي نور، 96 صفحه، وزيري (شوميز)، 24000 

ريال، چاپ اول، 1000 نسخه.

فرهنگ ها (چاپ مجدد)
فرهنگ اشعار حافظ. پديدآورنده: رجايي بخارايي، احمدعلي، تهران: علمي،730 صفحه، وزيري 
نســخه.   2200 نهــم،  چــاپ  ريــال،  (گالينگــور)،195000 

كودك و نوجوان (چاپ نخست)
ــر: بيژن، فروغ، تهران: تيرگان ، 72  قصــه ي زندگي حافظ. پديدآورنده: يزداني، زينب، تصويرگ

صفحه ، رقعي (شوميز) ، 20000 ريال ، چاپ اول ، 2000 نسخه.



 



نقد صوفى 
نظرى تحليلى- انتقادى به آثار شارحان برجسته ى احوال و اشعار حافظ در شبه قاره

سعيد شفيعيون
استاديار دانشگاه اصفهان

چكيده
يكى از اتفاقات شــگفت انگيزى كه در دوره ى صفويه و بابريان هند افتاد؛ گسترش فزاينده ى 
شعرا و مخاطبان غير ايرانى شعر فارسى، در بيرون از مرزهاى ايران آن روزگار بود. اشتياق فراوان 
به فهميدن آثار مشهور آن زمان، موجب شد كه ادباى شبه قاره، بر بسيارى از آثار شرح بنويسند. 
برخى ســروده ها و نگاشته ها كه با سليقه ى رايج ادبى مردم سازگاربود و يا به عنوان درس نامه 
در مكتب خانه هاى هنِد تدريس مى شد، بيش تر از ديگر آثار ادبى ايرانى، شرح و تفسيرمى شد. در 
اين ميان ديوان حافظ، سرگذشــتى متفاوت با ديگر آثار هم سان خود داشته است. به نظر مى رسد 
كه درون هزار توى شــعر منشــور وار حافظ و صحــن الفاظ ادبى و لحن قلنــدرى اش، جاذبه ى 
جادويى انديشــه هاى گوناگونى شد كه به نوعى خود را در سايه روشن الفاظ و معانى شعر حافظ 
ســهيم مى دانستند و مى خواســتند، ضمن اثبات دعوى ميراث داريشــان از ديوان حافظ، هم چنان 

متولّيانه آن را از هر هجمه اى، پاسبانى كنند. 
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در واقع انگيزه هاى شرح حال نويسان و تفسير كنندگان اين ديوان، به ويژه در شبه قاره، بيش از 
آن كه تاريخى و زبانى و ادبى باشد، به نوعى تطهير شخصيت خواجه و ديوانش در بيان جوهره ى 
عرفانى آن بوده است. در اين بين، شــارحان هندِى ديوان، تأثيرگذارى بيش ترى داشته اند. افراد 
برجســته اى مانند ختمى الهورى و عبداهللا خويشكى قصورى، صاحب شرح هاى مهم و پر حجم 
ديوان حافظ اند كه  متأســفانه هنوز در ايران گمنام اند. بر اين اســاس، نگارنده  در اين مقاله سعى 

دارد جايگاه و فهم خوانندگان ديوان حافظ در شبه قاره را بررسى كند.
كليدواژه:شــبه قاره، حافظ، تذكره نويسان، شــارحان ديوان، ختمى الهورى، شارح ناشناس،   -

خويشكى قصورى، اكبر آبادى

مقدمه
سرگذشت زبان فارسى در شبه قاره، كهن قصه اى است بس دلكش كه روايتش، در هر مكان 
و از هر زبان كه مى شنوى نامكرر است. بيش تريِن مناديان و مرّوجان اين زبان و فرهنگ، اگرچه 
نه در آغاز، خود بزرگان همان ديار بودند. ضمن آن كه در اين مسير پيوسته، شيوه ى سخن گفتن 
بزرگان ايران - از قدما تا متأخران- چراغ راه و هنجار رفتارشان بود؛ مشى شانخالى از نشانه هاى 

زبانى و فرهنگى بومى هند نبود.
 اشــتياق و مهارت و دقت شگفت آورشــان در اين عرصه، يعنى انس با دواوين شعرا و آثار 
ادبا، گاه به گونه اى اســت كه حيرت بزرگان ما را برانگيخته اســت، چنآن كه بدين دقيقه مقّرند 
كه «در روزگارى كه ســنّت تهيه ى برگه و فيش به هيچ وجه وجود نداشــته؛ ذهن اينان در قلمرو 
شــعر فارسى مانند پيچيده ترين كامپيوترها كار مى كرده است و براى يك يك مواردى كه پيش 
مى آمده، شــواهد بســيار دقيق و استوار عرضه مى داشته اند؛ شــواهدى كه در هيچ جاى ديگر از 
قبيــل كتب لغت و جنگ ها و ســفينه ها و تذكره ها نمى توان آن هــا را يافت و تنها يك حافظه ى 
قوى و محيط بر تمام ادوار شــعر فارسى و تمام اشكال آن مى تواند پاسخگوى آن باشد»(شفيعى 

كدكنى، 1375: 36). 
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آرى نقش غير قابل انكار شــبه قاره در رشد و تكامل زبان فارسى تا بدان جا بوده كه نحله اى 
از اينان جايگاه و ســهمى همانند ادباى پارســى از اين زبان و فرهنگ براى خويش قايل بودند و 
كسى مثل ارادت خان واضح معتقد بوده كه«ما اهل زبانيم و قادر سخن. هرچه ما مى گوييم، براى 

ديگران [ايرانيان ]سند است، نه قول ديگران براى ما»(شفيعيون، 1389: 73). 
متأســفانه داورى هاى انجام شــده در باب شبه قاره، تا اندازه ى زيادى تحت تأثير ديدگاه هاى 
صفويه ستيزى و منحط شمرى ادبيات و فرهنگ اين دوره بوده است.از اين رو، بر هر پژوهنده ى 
راستين زبان و ادب فارسى فرض است كه اين جريان عظيم فرهنگى و عناصر سازنده ى آن ها را 

بيرون از هرگونه قياس اشتباه و ارزيابى شتابزده، تحليل گرانه، جزء به جزء بررسى كند. 
   دامنه ى نفوذ زبان و ادب فارسى در شبه قاره را مى توان در چند حوزه ى متمايز تحقيق كرد 
كه هر كدام از اين حوزه ها، در نوع خود دنيايى از اسرار را در خود نهفته دارند و هنوز آن گونه 
كه مى بايد رمزكاوى نشده و به خوانش در نيامده اند، تا بتوان داورى درستى در باب آن ها كرد. 
ازين حوزه ها مى توان به نفوذ زبان فارســى به عنوان زبان اصلى يا ميانجى در تمام جوالن گاه هاى 

آن، اعم از زبان ديوان و درگاه و مسجد و معبد و خانقاه و حتى كوچه و بازار اشاره كرد. 
در اين بين، نقش آثار ادبى و به ويژه ديوان هاى شــعراى فارســى گو كه اغلب ايرانى اند، غير 
قابل چشم پوشــى است. حتى آن دسته از منتقدان ادبى ناسيوناليست مانند ارادت خان واضح، در 
عمل تحت سيطره ى قواعد زبانى و ادبى ادبيات فارسى بودند. هرچند كه نمى خواستند ريزه خوار 
خوان ادباى ايرانى باشــند و بعضى از هموطنانشان را كه ســخت در بند زبان «اهل واليت» يعنى 

«فارسى ايرانى» بودند، كاسه ليس مى خواندند. 
در واقــع آموزش و تربيت ايشــان از كودكى به گونه اى با اين فرهنــگ عجين بود كه هيچ 
گريزى از آن نداشتند. براى مثال، افرادى چون خان آرزو، زبان فارسى را در كودكى با خواندن 
گلســتان و بوستان سعدى و پندنامه ى منسوب به عطار و حفظ اشعار قدما و متأخران شروع كرده 

بودند. 
از ايــن رو، به نظر مى رســد كه اين نــوع اظهار نظرهاى امثال ارادت خــان بيش تر در جهت 
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تبرئه ى خويش از خطاهاى زبانى و شاعرى شان بوده كه گاه گاه مرتكب آن مى شدند. 
جز آفرينش آثار ادبى، ادباى شــبه قاره خدمات و كوشــش هاى متنوعى در باب زبان و ادب 
فارسى انجام دادند كه تا حد زيادى وابسته به همين جريان هاى آفرينش ادبى بوده و از ملزومات 
آن به شــمار مى آمده است. ازين فعاليت ها مى توان به نسخه بردارى و نشر آثار و شرح نويسى و 

فرهنگ نگارى و بررسى هاى تاريخى آثار ادبى فارسى اشاره كرد. 
همان گونه كه پيش تر گفته شــد؛ چون زبان فارسى در شبه قاره، زبان دين و سياست و علم و 
فرهنگ بوده است، مخاطبان بسيار متنوع و متفاوتى داشته و تا حدى مى توان آن آثار را براساس 

خوانندگانشان بررسى كرد.
 روايى و تأثيرگذارى اين آثار، به گستردگى طيف مخاطبانشان وابسته بوده است. براى نمونه 
بايد گفت كه شــعراى ايرانى در آن عهد، از قدما تا متأخرانشــان، هر كدام مخاطبان خاص خود 
را داشــته اند. جز شــمارگان آثار(كثرت نسخ خطى و چاپى)، شــروح، فرهنگ نامه ها(عمومى و 
اختصاصى)، جريانات تقليدى و نظيره سازيآن ها، پاره اى از اظهار نظرهاى انتقادى كه در بعضى 
كتاب ها و به ويژه تذكره ها وجود دارد، ما را به جايگاه اين بزرگان و آثارشــان در اين ســرزمين 

پهناور آگاه مى كند.
 از آن جا كه وجهى از بررسى هاى تاريخ ادبياتى، از نظرگاه علماى جديد تحقيق، نوع درك 
مخاطبان نسبت به اين آثار و صاحبانشان طى گذر از هزار توى تاريخ است، نگارنده ى اين مقاله، 
در اين فرصت كوتاه، به بررســى جايگاه يكى از رازناك ترين شــاعران و آثار ادبى فارسى، در 

نظر يكى از شگفت انگيزترين مردم سرزمين هاى جهان، اهالى دانش پسند شبه قاره مى پردازد. 

مخاطبان حافظ در شبه قاره
اگر بپذيريم كه يكى از وجوه عمده ى پاره اى از آثار برجسته ى جهانى، باز بودن (open text) و 
رازناكى دنياى درون متنيآن هاســت و بـــراى هــر طيـــف خوانــنــده اى، سطــحى از شــناخت 
يا به اصطالح افــق انــتــظارات(Horizon of exepctations)خاصى آن هم در لحظات مختلفى 
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پديد مى آيد؛ يكى از بايســته ترين تحقيق هاى تاريخى متون، بررســى سرگذشــت بازتاب و نوع 
تلقى اين جنس آثار در بين خوانندگانشان است. 

طبيعى اســت كه درجه ى اين مصداق گريزى و شــمول گرايى در هر اثر اين چنينى، متفاوت 
است و بسته به نوع و تعداد متغيرهاى تأويل ساز و معنى گريزانه، مايه هاى تفسيرى اش كم و زياد 

مى شود. 
شايد شاخص ترين اثر شعرى در اين زمينه، ديوان حافظ شيرازى باشد؛ زيرا ابهام زندگى شاعر 
و ترتيب و تدوين ديوان شــعر وى در زمان حيات صاحبش و پس از آن در پرده ى ابهام اســت و 
طرز بينش قالب گريزانه و ســاختار شكنانه ى شــاعر و به ويژه بيان متعالى ادبى اش، خوانندگان را 
سرگشته كرده است. به ويژه آن كه به لحاظ محتوايى، غالب اشعار وى در كشمكش و تعليق ميان 
دو قطب متباين ماهوى الهوتى و ناسوتى به وقوع پيوسته است؛ آن سان كه خوانندگانش سرانجام 
ناچارند به اجتهاد و زمينه ى ذهنى و ذوقى خود عمل كنند و گاه چنان در آن مقام متمكن بمانند 

كه امكان تصور هيچ مرتبه اى جز آن را تاب نيارند. 
نشــانه هاى متعدد و انكارناپذيرى در باب وجه منشــورى سخن حافظ وجود دارد كه هرچند 
معلوم همگان اســت؛ اما ذكرش خالى از فايده اى نيســت. نخســت آن كه شــاعر شيرازى خود 
چندين بار در اشعارش تصريح دارد كه مى خواهد با تمام آدميان به زبان خودشان سخن گويد. 

بنگر اين شوخى كه چون با خلق صنعت مى كنمحافظم در مجلســى، دردى كشم در محفلى
***

ايــن متاعم كــه تو مى بينــى و كم تــر زينممــن اگــر رنــد خراباتــم و گر حافظ شــهر

(قزوينى-غنى، 1367: 287-285)

حافظ در اين كار، با اســتادى و رندى خاص توانســته، انواع نشانه ها و نمادها و اصطالحات 
رايج فرهنگ و اجتماع عصر خويش را كه خود در اغلبشــان دســتى داشته است؛ مانند نهادهاى 
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ديوانى و عرفانى و ادبى، درجادوى سيّال بالغت شعر خويش وارد كند. تا بدان جا كه امروز هيچ 
خواننده اى نمى تواند جهان اشــعار او را ملك ِطلق خويش برشــمرد. با اين حال از همان روزگار 
حافظ، مخاطبان شعر او را مصادره به مطلوب كردند و البته در اين جدال ديرپا و نفس گير، سهم 
عمده از آن عارف مسلكان و درويش پيشگان است؛ مسأله اى كه در شبه قاره بسيار چشمگيرتر از 
ديگر خوانشگاه هاى شعر حافظ است. تا اندازه اى كه سعى بسيارى شد تا حافظ را از همان آغاز 
در انحصارخانقاه هــا و مراكز آموزشــى و تربيتى عرفانى هند قرار دهنــد. البته جوهره ى قلندرى 
اشــعار حافظ تا حد مقبولى، مخاطبان رندانه مشــرب و دنيا پسند خود را اقناء مى كرد و همين امر 
بود كه دشمنان قشرى و سنتى را بر مى آشفت(1) و موجب مى شد تا خانقاه ها آن ديوان را در پناه 

حمايت خود قرار دهند و به انكار آنان و توجيه اين وجه ديوان شاعر برخيزند. 
بــا اين همه، وجــه ى زبانى و ادبى و هم چنين رفعت جايگاه حافظ و محبوبيت ســخن وى تا 
بدان جا رســيده بود كه در دوره ى اورنگ زيب، كتاب درســى مكتب خانه هاى شــبه قاره بوده 
و حتى بر اســاس يكــى از ديوان هاى چاپى حافظ به ســال 1881 در كلكته به نظر مى رســد كه 
روزگارى مخصوص امتحان مقطع كارشناسى افتخارى دانشجويان نظامى و غير نظامى هند بوده 

است(ر. ك: نوشاهى، 1381: 106/2). 

1. معتقدان و منتقدان اشعار وى
با همه ى تالش هايى كه در آسمانى كردن شعر حافظ در شبه قاره انجام شد، بايد گفت كه در 
اين جا قرينه هاى محكمى وجود دارد دال بر اين كه بعضى دنيا دوستان و لوندان و رندان روزگار، 
از مونســان و معتقــدان گرامى ديوان خواجه بودنــد(2) تا آن جا كه به اعتقــاد برخى مؤمنان تازه 
رســيده؛ شعر وى، ايمان و امان بســيارى را به سرعت برق، به باد مى داده است. اين قول شيرعلى 
خان لودى، گواه صريحى بر اين دعوى اســت؛ آن جا كه به بهانه ى ذكر شرح حال ميرزا يوسف 

بيگ شائق به شعر حافظ گريز مى زند و مى گويد: 
« طريقش آن بود كه شــعر مشتمل بر تعريف مى و ســاقى نمى گفت و اشعار بعضى بزرگان 
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مثل خواجه حافظ و غيره كه محتوى بر اين معنى است، اگرچه آن را رد نمى كرد و ليكن تكرار 
نمى فرمود. مشهور است كه حضرت عالمگير شاه در اوايل ايام سلطنت حكم كرده بود كه ديوان 
خواجه حافظ شيرازى را مردم از كتابخانه هاى خود بر آرند و معلمان ممالك محروسه به صبيان 
تعليم ننمايند؛ اما ديوان مذكور همواره در مطالعه ى خاص آن سر حلقه ى اهل اختصاص مى بود. 
چون بعضى مقربان درگاه ظل اللهى از سّر اين معنى استفسار نمودند؛ بر زبان مبارك گذشت كه 
هر كس را قدرت فهم رموز اين كلمات نيســت، يمكن كــه ارباب غفلت بر ظاهر عبارت حمل 
نموده، در ورطه ى بى باكى و عصيان فرو روند و براى شرب خمر و شاهد پرستى دست آويز به 

دست آورده، به هاويه ى خذالن منهمك گردند».(لودى، 1375: 193-192). 
اما نّقادى چون آرزو كه در رعايت وجه آســمانى شــعر حافظ كوشــيده و از بيم بى ادبى به 
چنين ســاحتى، خود به انتخاب شعر خواجه دســت نيازيده و به شواهد اوحدى در عرفات بسنده 
كرده است،  باز از فحواى سخن رندانه اش چنين بر مى آيد كه از اشعار حافظ فقط معانى عرفانى 

درك نمى كرده است. 
وى مى گويد كه«برين تقدير مشاطگى توصيف همچو منى نهايت سوء ادب باشد[... ] سبحان 
اهللا اســتماع كالمش مثل من جمادى را كه دلش مصداق بل اشــّد قســوة است، در بعضى اوقات 
بــه اهتزاز آورده  و مى آرد. چنان كه روزى اين بيــت را نواب مؤتمن الدوله بهادر مرحوم مغفور 
مبرور پيش فقير خواندند و تا سه چهار روز به شنيدن آن در خود عجب حالتى و ذوقى مى يافت. 

گيرنــدمصلحت ديد من آن است كه ياران همه كار يــارى  طــره ى  ســر  و  بگذارنــد 

با آن كه در اين ايام، از افسردگى پيرى مزاج من «ابرد من يخ» است، هنوز به شنيدن و خواندن 
ابيات خواجه قّدس سّره همان شور جوانى كه پسر خوانده ى هنگامه ى قيامت است، باز به جوالن 

در مى آيد»(آرزو1383: 356/1). 
اين همه ى توان و ســخن آرزو در باب حافظ اســت؛ اما جســارت آزاد بلگرامى در برخورد 
انتقادى با شــعرحافظ بسيار از او بيش تر است. هر چند كه دامنه ى اين انتقاد از مسايل زبانى فراتر 
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نمى رود؛ به ويژه آن جا كه درباره ى بيت 

متــى ما تلــق من تهــوى دع الدنيــا و اهملهاحضورى گر همى خواهى از او غايب مشو حافظ

صريح اظهار مى دارد كه شاعر دچار تسامح و اشتباه زبانى شده است. زيرا به اعتقاد وى « دع 
الدنيا، جواب شــرط است و در جواب شرط وقتى كه جمله انشــائيه باشد «فا»(اصل: وفا) واجب 
اســت. براى رعايت وزن فدع الدنيا نمى توان خواند، اصالح بر اين نهج مى تواند شــد: دع الدنيا 
متى ما تلق من تهوى و اهملها(اصل: امهلها). حاال جواب بر شــرط مقدم شــد و جواب مقدم «فا» 

نمى خواهد»(آزاد بلگرامى، 1871: 182). 
در واقع شــعر حافظ در نظر اهالى شــبه قاره تافته اى جدابافته است؛ تا آن جايى كه برخالف 
روش معمولشان(3)، كم تر آن را مورد قياس انتقادى و به اصطالح نقد موازنه اى با ديگر شعرا قرار 
مى دهنــد؛ آن گونه كه تنها يكى دو نمونه ى بســيار ظريف و مســامحه اى را در اين باب مى توان 

يافت. 
نخســت قياس كلى او با رفيق و مصاحبش، كمال خجندى اســت؛ آن جا كه بيان داشــته اند : 
«عارفانى كه به صحبت شيخ كمال و خواجه حافظ رسيده اند، گفته اند كه صحبت شيخ كمال به 
از شــعرش بوده و شعر حافظ به از صحبتش»(رازى، 1389: 1631/3). ديگر مورد قياس تلويحى 
شــعر او با شعر كمال خجند اســت. آزاد بلگرامى(همان: 181-182) به بهانه ى بيتى از فيضى در 

تحسين سخن خويش آورده است كه«شيخ فيضى در حق ديوان او گفته است: 

گفتــار پاكيــزه  ايــن  مانــد  مــى  بــدان  كــه در ديــوان حافــظ نــام ســگ نيســت

شيخ محمد اله آبادى در اعالم االنام گويد صاحب قطعه را اين بيت به نظر نرسيده 

چــرا به گــردن حافــظ نمى نهى رســنى  -شــنيده ام كه ســگان را قــالده مى بندى  -

مؤلف گويد در بعضى نســخ ديــوان حافظ به جاى لفظ حافظ، لفظ عاشــق به نظر آمده(4) و 
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مقطع چنين است: 
كجاســت فكــر حكيمــى و راى برهمنــىمــزاج دهــر تبــه شــد دريــن بــال حافــظ

از اتفاقات اين كه چيزى كه شــيخ فيضى مى خواســت، در ديوان فارســى و عربى فقير آزاد 
موجود اســت و ازين لفظ مبّرا. مع هذا عدم اين لفظ ســبب وجود افتخار و وجود آن باعث عدم 
اعتبار نمى تواند شــد كه در قرآن محيط(مجيد؟)، لفظ كلب مكرر واقع شــده» است. هر چند در 
اين جا نامى از كمال خجندى نيامده اســت، بنا به قرينــه اى چنين معلوم مى گردد كه احتماالً اين 
تعريضى به ديوان كمال است آن جا كه رازى(همان: 1631/3) مى گويد«نقل است كه شيخ كمال 

در اشعار خود التزام سگ بسيار نموده »است. 
ضمــن يــادآورى اين نكته كه شــبه قاره يكى از نخســتين جاى هايى اســت كــه در آن هم 
قديمى ترين ديوان هاى خطى و هم كهن ترين ديوان هاى چاپى حافظ يافته مى شود(5)، بايد گفت 
بيش ترين ترجمه ها و تفاســير حافظ، در اين ديار انجام شــده اســت. به ويژه منطقه ى پنجاب هند 
كه گفته اند به ســبب ورود انگليسى ها آهسته آهسته تحقيق هاى ايشان در باب حافظ، مورد توجه 
ادباى پنجاب قرار گرفت و كســانى مانند شــبلى نعمانى توانســتند با آن پشتوانه ى عظيمى كه از 
ادب فارسى داشتند و مهارتى كه در ادبيات غرب يافته بودند، فارغ از كليشه هاى موجود، به شعر 
و ادب فارســى بپردازند و مخاطبان خود را  با لونى ديگر از شــناخت ادبى به ويژه در باب حافظ 

آشنا كنند. 
شبلى خود از معدود كسانى است كه در شبه قاره، شعر حافظ را با نگاه و ابزار ادبى سنجيده 
و داورى عالمانه كرده اســت. نقدهاى موازنه اى او از شــعر حافظ و اقرانش مثل سعدى، خواجو 
و ســلمان هرچند خالى از قضاوت هاى شــّمى و اصطالحات ذوقى، مثل جوش بيان و بهتر بستن 
رديف... نيســت، بى گمان از دقيق ترين آن ها باشــد. وى زواياى زندگى حافظ را از منابعى مثل 
تذكره ى ميخانه و تاريخ فرشته و خزانه ى عامره با دقت بسيار و البته ترديد عالمانه بررسى مى كند 
و در بــاب بخش هاى مناقشــه آميز زندگى و شــعر حافظ مثل مدح هــا و خمريه هاى حافظ بى 
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هرگونه جانبدارى سخن مى گويد و اشعار عربى حافظ را مى ستايد. وى فرم شعر حافظ را منبعث 
از فرم اشــعار ســعدى مى داند؛ ولى مضامين و خيال بندى اش را وام گرفته از اشــعار سلمان بيان 
مى دارد. هم چنين روح خيامى ســروده هاى وى را نشــأت گرفته از نگاه بى اعتبار خواجو به دنيا 
مى داند. شــبلى هم چنين معتقد اســت كه شــعر خواجه بر خالف ســعدى و امير خسرو و حسن 
دهلوى بّشاش است. با اين حال صريحاً مى گويد كه شعر سعدى را نمى توان با خواجه قياس كرد؛ 
زيرا اسلوبشان به كلى متفاوت است. وى در باب تأويل مى در اشعار حافظ مى گويد كه «شما در 
اين جا اين بحث را به دور بيندازيد كه شــراب خواجه حافظ، شراب معرفت بوده است يا شراب 

انگور. مستى در همه ى آن ها وجود دارد»(شبلى نعمانى، 1368: 198/2).
 شبلى هم چنين در باب ساختار و محتواى شعر حافظ، نظرات عجيب و خاص را ارايه مى كند 
و مى گويد كه شــعر وى پر نشــاط و منسجم است كه بســيار قابل تأمل به نظر مى رسد و احتماالً 
معيار او در اين دو سخن بخشى از غزل –قصيده ها و غزل-قصه هاى حافظ و روح خيامى اشعار 
او باشــد. البته اين سخن وى كه حافظ در شــعرش جز جوش بيان و استحكام لفظ، از محاوره و 
خوش آهنگى و ظريفه هاى پنهانى اســتفاده مى كند، ســخن انكار ناپذيرى اســت. به اين اعتبار 
كه در زبان فارســى مفردات كم است و فارســى گويان ناچار از تعابير و محاوره بيش تر استفاده 

مى كنند. وى با تطبيق اشعار حافظ با ادبيات فرنگ بيان مى دارد كه: 
«يك اعتراض عمده كه بر طرز غزل گويى شــعراى شــرق شــده، اين است كه آن ها فكرى 
را نمى توانند به طور مسلســل ظاهر ســازند. هر غزلى مجموعــه ى مضامين متعدد و مختلف بلكه 
متناقض است. براى غزل مضامين اساسى كه هست از قبيل حسن، عشق، سراپاى معشوق، وصل و 
هجر هزاران بار به نظم درآمده ليكن از ميان آن ها نسبت به يكى بيان مسلسل و تفصيلى نمى شود 
به دســت آورد. اگرچه اين مطالب چندان قابل اعتراض نيســت؛ زيــرا كه براى افكار و خياالت 
مسلســل مثنوى، صنف ديگر شعر تخصيص داده شده اســت و بعضى اوقات از قصايد و قطعات 

اين كار گرفته مى شود. 
اساســاً غزل تخصيص بدان صورت داده مى شــود كه افكار و خاطرات مفرد كوچكى كه در 
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دل شــاعر پديد مى آيد، نگذارند كه آن ضايع شــود از ميان برود؛ براى اين صنف الزم است كه 
ســخنور نهايت درجه مسلط بر سخن باشد. اروپا به طرز سخن و سخن گويى خود مباهات دارد؛ 
ليكن هيچ وقت نمى تواند يك خاطره و فكرى را در كم تر از سه چهار شعر بيان نمايد. برخالف 
شــعراى ما كه نه فقط يك معانى كوچك بلكه مضامين و معانى نهايت عمده و وسيع را در يك 
بيت ادا مى كنند كه به واســطه ى اختصار سريًع اشاعت يافته، ورد زبان عارف و عامى مى گردد و 
با وصف احوال اين را نمى شود انكار نمود كه بعضى معانى و مضامين طورى است كه نه آن قدر 
وســيع و طوالنى است كه براى آن وسعت قصايد يا مثنوى الزم باشد و نه اين قدر مختصر است 
كه در يكى دو شــعر گنجانده شــود. اين جا فقط غزل اســت كه براى اين گونه مضامين مناسب 
است. در اين صورت الزم است كه غزل مسلسل باشد. يعنى تمام غزل يا اشعار چندى از غزل به 
يك مضمون تخصيص داده شــود. گرچه رواج اين قسم غزل عام نبوده؛ ولى جسته جسته به نظر 
مى رسد و اول از همه خواجه آن را ترقى داده است. او در اكثر غزليات خود يك فكر خاص و 

يا منظره ى مخصوصى را تام و تمام نشان داده است »(شبلى نعمانى، 245-244/2). 
شــعر حافظ در شــبه قاره ى اين روزگار، هم چنان محــل نزاع مخاطبانش اســت؛ اما اين بار 
مجادلــه ى ميان متجددان اســت. از يك طرف اقبال الهورى، كه دعوى خيزش جهان اســالم و 
استقالل مسلمانان شبه قاره را در سر دارد، شعر حافظ را مانع اين آرزوهاى بلند مى داند و در قدح 
اين «امام امت بيچارگان»، حافظ، در مثنوى اســرار بى خودى 25 بيت مى سرايد(6). هرچند بعدها 
تحت فشار مسلمانان شبه قاره و شيعيان به كتمان آن ها وانمود مى كند. با اين حال مشكل او تنها با 
جوهره ى قلندرى شعر حافظ است وگرنه اشعار فارسى و اردوى او پر از ابزار زبانى و واژگان و 
تعبيرات حافظ است و نام يكى از بخش هاى عمده ى پيام مشرقش با عنوان «مى باقى» وام گرفته 

از ديوان حافظ است(غفار، 1385 : 188). 
يكــى از نقدهاى نادر موازنــه اى كه در اين عهد صورت گرفته، از طرف اقبال مطرح شــده 
اســت. وى عرفى «آتــش زبان» و حافظ«جادو بيــان» را كه هر دو هم شــيرازى اند، در كنار هم 
ســنجيده است و سخن عرفى را بر سخن او ارجح نهاده است. وى هم چنين اوزان اشعار حافظ را 



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم160

كه به اصطالح «جويبارى» است، مناسب فضاى بيدارى اشعار خود نمى داند و در عوض به مالى 
رومى تمســك مى جويد. در واقع يكى ديگر از داليل انتقاد اقبال به شــعر حافظ و امثال او نظر 

منفى وى نسبت به تصوف و فلسفه ى وحدت وجود است(حسين خان، 1375: 27-28 و 33). 
اما نظر قاضى نذر االســالم، شــاعر ملى بنگالدش و اولين مترجم شعر حافظ به بنگالى بسيار 
با اقبال متفاوت اســت. او كه به سبب ســرودن اشعار حماسى و ضد استعمارى به شاعر شورشگر 
معروف بوده اســت، شــعر حافظ را منبع الهامى خويش قرار داده و حتى انگيزه ى آشــنايى اش با 
زبان فارسى را، عالقه ى او به فهم شعر حافظ بيان داشته اند. وى با اهتمامى كه در كاربرد معانى و 
تخيالت، تلميحات و واژگان فارســى و عربى حافظ داشت؛ زبان پنجابى را بر خالف نظر برخى 

ادباى منتقد پنجابى مثل تاگور ارتقا داد(كهدويى، 1375: 130). 
از ديگر بزرگان شــبه قاره كه به نحوى از انحاء به شــعر حافظ عالقه داشــتند و در افكار و يا 
آثارشان از او الهام مى گرفتند، مى توان به گرونانك، پيشواى بزرگ سيك ها و اللن شاه و بادل 
از عارفان بزرگ بنگال و راجه رام موهن راى، پدر نثر بنگالى، و دبيندرانات و رابيندرانات تاگور 
اشــاره كرد. البته رابيندرانات با آن كه مانند پدر، حافظ حافظ نبود و حتى فارسى را هم به خوبى 
نمى دانســت، در يكى از بزرگ ترين آثارش، گيتانجلى، بســيارى از افــكار حافظ را ارايه كرده 

است(اسماعيل پور، 1384: 936). 

2. شارحان شعر حافظ
شبه قاره مهم ترين مركز شرح ديوان حافظ است. تنوع و تعداد اين شروح به حدى است كه 
از بررســى دقيق و علمى آن ها، چندين كتاب و رساله ى تحقيقى حاصل مى آيد. البته تا به امروز 
چندين مقاله و يكى دو كتاب در و نگاه مؤلفانشان اغلب جاى ها توصيفى و گزينشى است، هنوز 
در ايــن حوزه آگاهى هاى ما اندك و غير قابل اعتماد اســت(7). متأســفانه در ايران، هيچ گاه اين 
شروح جدى گرفته نشده اند و دليل اين امر جز آن كه به پاره اى نقايص محتوايى و زبانى شان باز 
مى گردد، ريشــه در بى اعتنايى ما به ويژه به علماى شــبه قاره دارد. مســأله اى كه در راستاى خرد 
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انگارى ادبيات و فرهنگ دوره ى صفوى و حس انحصار طلبى نســبت به آثار برجســته ى ميهنى 
مان است. 

اما شــروح حافظ در شــبه قاره را بنا به وجوه مختلفى مثل ساختار، نيت و مرام شارح مى توان 
به چند دسته تقسيم كرد. اين بخش بندى ها به قرار زير اند: 

1. ساختار 
از آن جا كه شــرح نويســى، خود تا اندازه اى، نوعى مهارت و جنسى از آثار تحقيقى است و 
حاوى مختصات و قواعد آشــكار و نهان اســت؛ مى توان با مطالعه و بررسى كلى آن ها به اساس 
و ســازه هاى مشتركى در ساختارشان دســت يافت. هر چند كه شارحان مورد نظر ما در تمام اثر 
به هيچ قاعده و رويّه  اى پايبند نيســتند. از جمله ى اين اصول مشــترك مى توان به نظام مندى چند 
ســطحى و يا در هم جوشى و بى سامانى شــروح، جامعيت و حجم و گستره يا وجه اختصارى و 
تُنُك مايگى آن ها، بيان ادبى يا معمولى نويســندگان و ســرانجام شرح محورى يا نقد آميختگى 

شروح اشاره كرد. چ

1-1. شروح بسامان و بى سامان
كم تر شــرحى از ديوان حافظ موجود اســت كه براى مثال داراى نظم و نســقى باشــد؛ مانند 
آن چه در شــروح عرفانى مثل كشف االســرار( نوبت هاى سه گانه)ديده مى شود و شارح توانسته 
باشــد كه مطالب خود را در ســطوح مختلف جداگانه و به ترتيب ذكر كند. اين مسأله البته بيش 
از آن كه ريشــه در پريشان كارى شارحان داشته باشد، وابسته به پاشانى ساختارى ديوان حافظ و 
قالب گريزى آن است. با اين حال در شرح هاى برجسته مثل بحر الفراسه، شارحان سعى داشته اند 
تا اليه هاى شعر حافظ را از لفظ تا رمز بكاوند و به نمايش بگذارند. البته توان و بيان ايشان بيش تر 
در سطح تعريف واژه و گاه نكات دستورى صرف مى شود و كم تر به زيبايى هاى بالغى و معنى 
مســتقيم شــعر حافظ توجه دارند كه اين امر حاصل نگاه خاصشان و نا آشنايى اكثريت ايشان به 
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ظرايف زبان و ادب فارســى است. از شروح بى ســامان و البته چند سطحى مى توان به خالصه ى 
البحر فى التقاط الدرر اشاره كرد كه گويا هيچ گاه به اتمام هم نرسيده بود. 

1-2. شروح موردى و شروح جامع
اهميت و معروفيت بعضى از ابيات و غزل هاى حافظ و معنى گريزى و قالب ناپذيرى اشعار او 
موجب شــده است كه شروح ديوان حافظ يك شكل و هماهنگ نباشند. به گونه اى كه بسيارى 
از كتاب ها و رســاله هايى كه در فهرست هاى كتابشناسى ذكر شده است، در واقع شرح يك بيت 
يا تعدادى واژگان اصطالحى ديوان حافظ و موضوع هاى آن است. از ميان اين شرح هاى موردى 
بعضى آن قدر اهميت مى يابند و حتى مورد استفاده و شرح شارحان بعد از خود قرار مى گيرند كه 
به عنوان رساله هاى مستقل بارها و بارها نشر پيدا مى كنند. هر چند شرح شاه وجيه الدين گجراتى 
بر بيتى از حافظ در سده ى دهم بر اين بيت معروف «پير ما گفت.... » با داليلى كه پيش تر گفتيم 
به اندازه ى شــرح هاى هم عرضش نظير شــرح مال جالل الدين دوانى(8) و لطايف غيبيه ى محمد 
دارابــى، به خصوص مورد توجه ادبــاى ايران قرار نگرفت. جز اين ها تعــدادى آثار متأخر مانند 
«افغان نى» محمد باقر آگاه مدراسى و «كوه بينش» از احمد كازرونى متخلص به دارا وجود دارد 

كه تنها به شرح نخستين غزل حافظ پرداخته اند(اسماعيل پور، همان: 934). 
هم چنين در بعضى از اين آثار مثل شرح محمد سعد عظيم آبادى، گاه شارح تنها به بخشى از 
بيت يا غزل و مسأله اى كه خود با بيت حافظ دارد، مى پردازد و عمًال معناى محصلى از تمام بيت 

يا غزل به دست نمى دهد(چاند بى بى، 1386: 139). 
فرجام ســخن آن كه شرح جامع به معناى اخص در شبه قاره كم تر ديده مى شود و اين مسأله 
به ســبب نامدون بودن ديوان شــعر حافظ و توفير نســخه ها و نيت و جهان بينى شارح و خواست 
و ســطح خوانندگانش بوده اســت. بعضا اين شــروح چون به درس گفته مى شده است و به قول 
خوشــگو(1390: 187) «از غايــت شــهرت [... ] هيچ مكتبى بى ديوان او» نبوده اســت، توســط 
شــارحش چندين بار ويرايش و تدوين يافته اســت. براى مثال يكى از شارحان پركار و مهم شبه 
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قاره، عبداهللا خويشكى قصورى بنا به قول خودش و بعضى فهرست ها براى شاگردان و مخاطبانش 
چندين شــرح مطول و مختصر از حافظ نوشته است كه به نظر مى رسد نتوانسته پاره اى از اينان را 

به سرانجام برساند. 
در ضمــن اين شــروح موردى مى توان بعضى شــروح موضوعى را گنجاند. شــروحى مانند 
«كشــف االســتتارعن وجوه المشكالت االشعار» از محمد افضل ســرخوش اله آبادى و يكى دو 
شــرح كهن كه هنوز ابهامات بسيارى در باب مؤلفشــان وجود دارد(9). اين شروح به قصد آن كه 
ابتدا موضوعاتى را بايد مفهوم خوانندگانشــان كنند، مفاهيم شــعر حافــظ را به طور موضوعى با 

شواهد بى رعايت قافيه و رديف توضيح مى دهند.
 

1-3. شروح منشيانه و شروح ساده بيان
طبيعت شــرح، روشــنى بيان و ســادگى زبان آن اســت؛ به ويژه آن كه هم نويسندگان و هم 
مخاطبان اين شــروح به زبان فارســى، در حد ادبا و بلغاى ايرانى مسلط نيستند. هم ازين رو شرح 
مرج البحرين از جمله ى نوادر شروح است كه نويسنده اش آن را در قالب نثر منشيانه و آگنده به 

سجع و ساير آرايه ها نگاشته است. براى نمونه در شرح بيت 

نــوش مــى  حاليــا  توبــه  در  انــد  كه توبه وقت گل از عاشقى گنهكارى استنبســته 

 چنين مى گويد: «مى شراب و اين جا كنايه از عشق و محبت است. گل معروف و اين جا كنايه 
از مرشــد اهل مودت است كه دلش غنچه وار شــكفته و معانيش را نهفته و گلش را به بوى گل 

سرشته بلكه همگى تنش گل گشته »(ش4452، ص4)

1-4. شروح محض و شروح انتقادى
اصوال پاى شــرح ابيات ديــوان حافظ كه به ميــان مى آيد، خواه ناخواه بحث نســخه بدل و 
ترتيب ابيات و پيوســتگى اشــعار، به ميان مى آيد و كم شــارحى اســت كه دعوى روشن كردن 
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زواياى رازناك ديوان را داشته باشد؛ ولى از پرداختن به اين موارد مطروحه تن بزند. اين مسأله، 
به خصوص در شــروح نظام مند و اصيل مرعى است؛ تا آن جا كه يكى از ويژگى هاى اين جنس 
آثار به شــمار مى آيند. خويشــكى قصورى و شارح ناشناس شــرح عرفانى غزل هاى حافظ بدين 
مسأله بيش تر مى پردازند. صاحب اين شرح آخرين حتى ترتيب ابيات و پيوستگى غزل ها را در نظر 
دارد و گاه بر الحاقى بودن غزل و ابياتى اشارت دارد. هم چنين در پاره اى شروح مباحث و نقدهايى 
نسبت به شرح هاى مورد استفاده شان وجود دارد، آن گونه كه اين ظن براى هر خواننده ى بى طرفى 

پيش مى آيد كه انگيزه ى اصلى شارح مورد نظر رّد فالن شرح است(ادامه ى مقاله). 
خويشكى قصورى ضمن آن كه غزل 

شــكر لــب تو طعــم شــكر در دهــان لذيذاى گفت و گوى لعــل تو در كام جان لذيذ

را شرح كرده، مى گويد: «ظاهر آن است كه اين دو غزل و آن چه مثل آن در سه غزل كه آخر 
آن كاغذ اســت كه در اين جا نويسنده از ملحقات است زيرا كه در اكثر نسخ موجود نيست بلكه 
در بعضى نسخ است و نيز پختگى كه در لسان الغيب است در اين ها نيست»(چاند بى بى: 104)

2. نيت و مرام شارح
شــروح هم ازين بابت كه نگارنده اش با چه نيت و چه نگاهى به تأليفش دســت يازيده است، 
قابل تحقيق و تعريف اند. البته منظور ما در اين جا از نيت مؤلف، قصد ابتدائى وى از نگارش شرح 
است؛ زيرا بسيارى از آثار مثل تذكره ها و تواريخ يا كتاب هاى بالغت و حتى فرهنگ هاى لغوى 
وجود دارد كه به تبع بيان مســأله اى يا توضيح لغتى شــعر حافظ را شــاهد مى گيرند و در ادامه به 
اقتضاى حال و مقام به شــرح دقايق آن مى پردازند. هر چند اين دســت آثار بيش تر شرح واره اند 
تا كتابى كه مقصود نويســنده اش از آن ارايه ى شرحى كامل از ديوان حافظ باشد. بايد گفت كه 
گاه بعضى از اين ها آن قدر مهم و برجســته به نظر مى رســيده اند كه پيوسته محل ارجاع و اتكاى 
شــارحان قرار مى گرفته است. اين مســأله به ويژه در فرهنگ هاى لغت، قابل تأمل است و ما بدان 
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در سطور آينده اشاره خواهيم كرد. 
هم چنين منظورمان از مرام شارح، جهان بينى وى و نوع تلقى او از شعر حافظ است. نكته اى 
كه اصل انگيزش او در ارائه ى شــرح به شــمار مى رود. شروح عرفانى و تاريخى و ادبى حافظ بر 
اين امر اســتوارند. البته از ياد نبايد برد كه به واســطه ى شعريت ديوان حافظ و ماهيت چند معنايى 
اشعار وى، هيچ شرحى نيست كه فقط به يك جنبه ى ديوان حافظ پرداخته باشد؛ اما بديهى است 

كه رنگ غالبش، حاصل نوع نگاه شارح است. 

2-1. شرح هاى اصلى و شرح واره ها
   منظور از اين نوع تقســيم بندى، در نظر گرفتن اين نكته اســت كه بسيارى از كوشش هاى 
ادباى شــبه قاره در باب ترجمه ى حافظ به اردو و پنجابى و ســندى و كشميرى و حتى انگليسى، 
تدارك واژه نامه هايى است كه جهت تسهيل خوانندگان هندى ديوان فراهم مى آوردند. مسأله اى 
كه خواه ناخواه با شرح ديوان مربوط بوده است و نويسنده و خواننده عمال در فرايند معنى شناسى 
و تفســير متن قرار مى گرفته اســت. البته ترجمه هاى منظوم را كه تعدادشــان كم نيست، مى توان 
بيش تر از مقوله ى اقتباس دانســت تا نوعى شــرح واره؛ زيرا به هر تقدير ناظم ناچار است در طى 
ترجمه ى منظوم از طبع و انديشــه و زبان خود، رنگى بر طرح غزل هاى حافظ بپاشد و اين به طبع 
آن را از يك ترجمه و شرح واره بيش تر دور مى سازد. هم چنين بايد متذكر شد كه برگردان هاى 
ديوان حافظ همانند شــرح هاى همان اثر به لحاظ حجم و نوع گزينش با يكديگر متفاوت است 
و چه بســا ترجمه هايى هســتند كه تنها رباعيات و يا تعدادى از ابيات و غزل هاى متحد المضمون 

و هم رديف و قافيه را شامل شده است(اسماعيل پور، همان: 932-928). 
اما شروح اصلى، همان آثارى است كه نويسنده از ابتدا هّمت خود را در به دست دادن كتابى 
به كار داشــته كه به طور مســتقيم و اختصاصى به شــرح ديوان حافظ مربوط بوده و از ساختار و 
روش ســاير شرح هاى متون برخوردار باشــد. البته در اين باب، همه ى شروح در همه جا يكسان 
نيســتند و گاه اتفاق مى افتد كه در برخى جاى ها بنا را به اختصار گذاشــته اند و گذشــته اند. اين 
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شــروح بسته به اهميتشــان چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ شهرت و جنبه ى آموزشى شان بعضاً 
چندين بار با نام هاى مختلف تلخيص و يا باز نويســى و باز شــرح شــده اند. مثــل زبده البحرين 
خالصه ى مجمع البحرين و يا خالصة البحر فى التقاط الدرر كه تفصيل و باز نگاشــت بحر فراسه 
الالفظ فى شــرح ديوان حافظ است. شگفت آن كه آن قدر بازار شرح و جايگاه شارحان در شبه 
قاره رواجى داشــته كه كسى مثل عبداهللا خويشكى جز آن دو شرح كه در 23 سالگى و نزديك 
ميانسالى نوشته، شروح ديگرى را با نام جامع البحرين فى زوايد النهرين و به ظاهر خالصه ى البحر 

قديم و جديد تأليف كرده كه در پرده ى گمنامى اند و گويى هيچ گاه نوشته نشده اند. 

2-2. شرح هاى مرامى
 حافظ و ديوانش، در همان آغاز حياتش مصادره ى خانقاه ها گشــت و بزرگان تأثيرگذارى 
به خصوص در شــبه قاره بدين امر مبادرت ورزيدند. امثال مير ســيد على همدانى و ســيد اشرف 
جهانگير ســمنانى از همان حيات حافظ، وى را از نمادهاى برجسته ى عرفاى ايرانى جلوه دادند. 
نخســتين ايشــان از بزرگ ترين شــخصيت عرفانى و فرهنگى هند و رواج دهنده ى اسالم و زبان 
فارســى بود. چنان كه تالش هاى او را موجب تبديل شدن كشــمير به ايران صغير گفته اند. وى با 
آن كه ســالخورده تر از حافظ بوده است، رســاله ى مرادات را در شرح اصطالحات ديوان حافظ 
نگاشــت و دو ديگر ايشان كه بنيان گذار شــاخه ى اشرفيه از سلسله ى كبرويه در كشمير بود، در 
ظاهر با حافظ در شــيراز ديدارهايى داشــته و امروز توصيف هاى وى از حافظ در كتاب لطايف 
اشرفيه كه يكى از شاگردانش، نظام يمنى، ترتيب داده است، او را يكى از مجذوبان اويسى جلوه 
مى دهد. اين در حالى اســت كه در همان منابع نخســتين بر عارف نبودن حافظ به معنى خاصش 
تأكيد شده است و اين قول جامى(1373: 612) همه جا آمده است كه «هر چند معلوم نيست كه 
وى دســت ارادت پيرى گرفته و در تصوف به يكى ازين طايفه نســبت درست كرده؛ اما سخنان 
وى چنان بر مشرب اين طايفه واقع شده است كه هيچ كس را آن اتفاق نيافتاده»؛ با اين حال هرچه 
جلوتر مى رويم در منابع براى وى پير تراشــى و طريقت ســازى كرده اند. از سخن نظام يمنى كه 
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ملفوظات سيد اشرف را گرد آورده گرفته، آن جا كه مى گويد «مرشد وى حاجى قوام كه منصب 
وزارت داشــت، اشعار وى را جمع كرد»(ســمنانى، 1975م، 129-130)تا يكى از حواشى محمد 
بن محمود دهدار شيرازى بر نفحات االنس جامى كه پير گلرنگ را مراد حافظ مى خواند و ادعا 
مى كند كه بر ســر مزار وى(10) رفته است(جامى، همان، چهل و هشت) و شيخ نظام الدين انبيتهى 
وال(11) شاگرد شيخ معروف چشتى كه ادعا مى كند حافظ مريد خواجه نقشبند بوده است(بداؤنى، 
1379: 16). بارى همه ى اين تالش ها به احتمال حاصل آن بوده اســت كه اين ديوان دســت كم 
يكى از منابع اصطالحى و آموزشــى عرفان به ويژه خانقاه هاى چشــتيه بوده است. فرقه اى كه در 
هند تا مدت هاى مديد نفوذ و گستره ى بسيارى داشته است. هم ازين روست كه پر حجم ترين و 
مهم ترين شروح عرفانى حافظ بيش تر توسط چشتيه صورت گرفته است(12). به راستى اين فرآيند 

عرفانيزه كردن تمام ديوان حافظ تا چه حد ريشه در شخص شاعر و شعر او دارد.
 هيچ شكى نيست كه حافظ به واسطه ى شأن اجتماعى و عالقه هاى ذاتى اش مدت ها به عرفان 
مى پرداخته اســت. حوزه اى از معارف كه جز پيوندش با دين كه وى از حافظانش به شــمار مى 
آمده اســت، طى ساليان، در زمان وى جزو ســنت هاى ادبى شعر و فرهنگ فارسى شده بود؛ اما 
نگارنده ى اين ســطور بر آن است كه اين تجارب عرفانى شــاعر، كمينه در مراحل پختگى اش، 
بيش تر جزو عناصر ذاتى بالغت شــعر و رسالت شــاعرى وى بوده تا گواه اعتقادات فكرى وى. 
چونآن كه ســاير اصطالحات نهادهــاى اجتماعى روزگار وى مثل تعابيــر و اصطالحات ديوانى 
شــعرش و كدام محققى اســت كه منكر خدمت حافظ در ديوان و دربار دست كم در بخشى از 
زندگى اش نباشد؟ شــايد كسانى كه شعرهاى حافظ را نسخه هاى آموزشى عرفانى چون مكتب 
ابن عربى مى دانند و شيراز را عشق جانبخش و شاه شجاع را روح و باد يمانى را اويس قرنى تفسير 
مى كنند، به اندازه ى كســانى(13) محق باشند كه شــعرهاى حافظ را به اعتبار همان اصطالحاتش، 
نامه هــاى ديوانــى و دنيايى وى مى داننــد و يا آن ها را گزارش تاريخ و وضــع اجتماعى روزگار 
شــاعر بر مى شمرند(14). شايد منصفانه تر آن باشد كه ديوان حافظ را بيش تر يك ديوان شعر تلقى 
كنيم كه برخوردار از بيش ترين مختصات حياتى و تاريخى جامعه ى ايرانى باشد و نه چيز ديگر، 
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چنان كه ايرانيان در طى قرون و اعصار آن را به عنوان يك ديوان شعر پذيرفته اند و البته ابر ديوان 
آينــه وشــى، كه جز ايجاد حّظ روحانى و التذاذ هنرى، بعضاً ســر ضمير هــر كس را بر درونش 
آشــكاره مى كند. اين سخن تقى كاشى(نسخه ى خطى شماره ى2442، گ5) به واقع سخن حقى 
اســت كه مى گويد: «اتفاق جميع خوش فهمان اســت كه هيچ ديوانى به از ديوان خواجه نيست». 
اما غلظت جوهره ى مســايل عرفانى در تمام شــروح يكسان نيســت و در اين ميان هستند برخى 

شرح هاى عرفانى كه خالى از مسايل ادبى و هنرى حافظ و بيان زمينه هاى تاريخى نيستند. 

2-2-1)شروح ادبى 
از معدود شــرح هاى ادبى كه متأسفانه چندان هم برجســته نيستند، مى توان به آثار زير اشاره 

كرد. 
1. ســراج وهاّج، شرح و تفســير منازعه ى منظوم چهار اديب با نام نثاري و ماهر و عزت و روشن 
ضمير بر ســر مصرع معروف حافظ « كشــتي شكستگانيم اي باد شرطه برخيز» است. آرزو در 
اين اثر، موافق نظر ماهر، با داليلي ضبط «شكســته» را بر«نشســته» ترجيح داده اســت.(آرزو، 
شــماره ى نسخه: HL-89، گ 15) از اين رساله، نســخه اي به شماره ى HL -89 در كتابخانه ى 

عمومي پتنا نگهداري مي شود. 
2. شــرح ديوان حافظ از محمد سعد كه بيش تر تمركزش بر معانى لغات و عبارات مشكل و بيان 
تلميحات و نكات بالغى و دســتورى اســت و گاه به ندرت به توضيح معانى عرفانى غزل هاى 
حافظ مى پردازد. از اين اثر نسخه اى ناقص اآلخر، در كتابخانه ى گنج بخش به شماره ى 8339 

نگهدارى مى شود.
 

2-2-2. شروح عرفانى
چنان كه پيش تر گفتيم در ميان شــارحان عرفانى ديوان حافظ، يك دستى تام و تمامى وجود 
نــدارد. چنآن كــه تعداد زيادى از ايشــان، خالــى از پختگى و بداعت و نظام احــواالت و عوالم 
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عرفانى اند و فقط به بيان كليشــه اى اقوال منابع پيشــين خود پرداخته اند. افزون بر اين، اغلب اين 
طيف شــّراح در زبان و ادب فارســى  بى مايه اند. با اين حال در ميان ايشــان، شــارح گمنام شرح 
عرفانــى غزل هاى حافظ از ديگر شــارحان هم ســنخ خود مقــام واالترى دارد. بــه گونه اى كه 
خواننده ى منصف با خواندن اين اثر، متوجه نوعى نظام منطقى و حساب شده ى فكرى و عقيدتى 
در ذهنيت شــارح مى شــود و به مهارت و دانش و تســلط وى در طريقت و منابــع عرفانى آگاه 
مى گردد. اين شــارح خود سعى داشــته تا از لغزش هاى زبانى و نظرى اسالف خود مانند ختمى 
الهورى در امان بماند. آن سان كه مى توان شرح او را نقد مرج البحرين دانست. وى ضمن تالش 
در توجيهات و تأويالت عرفانى شعر حافظ، خود را از اين كه همانند ختمى به مخاطره ى تأويل 
غزل هاى زمينى حافظ بيافكند بر حذر مى دارد. با اين وصف در بعضى از همين غزل ها به آوردن 

عبارت «از روى ظاهر» مقدمه ى تأويالتش را فراهم ساخته است. 

3. آسيب شناسى شروح هندى حافظ 
3-1. نسخه هاى نا استوار

از تأسف بارترين وجوه شروح حافظ آن است كه ايشان بى آن كه به نسخ صحيح حافظ و يا 
ســبك شعر وى آگاهى داشته باشــند، اوراق و اوقات خود و مخاطبانشان را گاه در شرح بيت يا 
غزلى سياه كرده اند كه هيچ نسبتى به حافظ و حتى شاعرى هم ارج وى نيست. براى مثال «روزى 
راقم اين اوراق در صحبتى واقع شد كه جمعى از مستعدان و دانشمندان سخن فهم حاضر بودند و 
هر يكى خود را يگانه ى روزگار مى گرفت. به تقريبى ذكر اشعار مشكله در ميان آمد و هر كسى 
بيتى مى خواند، ديگران انكشاف معنى مى نمودند، ناگه عزيزى به جانب اين هيچمدان نگاه كرد 
و گفت اگر شــما نيز در معنى شعرى تردد داشــته باشيد در ميان آريد، گفتم بالفعل از مشكالت 
چيزى در خاطر نيســت؛ وليكن در شب بيتى از خواجه حافظ به ياد آمده بود تا حال فكر كردم، 

هيچ معنى در ذهن قرار نگرفته است، همگنان متوجه شدند و اين بيت بخواندم: 
ز چشــم بــد رخ خوب تــو را خــدا حافظ ــا حافظ ــى به جاى م ــرد جمله نكوي ــه ك ك
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مدتــى ذكر ايــن بيت در ميان ماند و غورها به كار بردند، هيچ نگشــود. الحق كه لفظ حافظ 
در مصرع ثانى اگر اشــاره به نام شــاعر باشد، با مصرع اول كه خطاب به معشوق است، هيچ ربط 
نمى گيرد[...]و اگر لفظ حافظ را در اول به معنى دعا و در ثانى به مراد به اســم حق سبحانه تعالى 
دارند، مشــكل ديگر پيش آيد؛ چه در آن صورت مصرع اول را اشــاره به زمان مستقبل و ثانى به 
زمان حال بايد داشــت و در يك بيت اشــاره دو زمان مختلف نمودن جايز نبود و اگر مراد شاعر 
از آن لفظ چيزى ديگر باشد، او داند. چون شعر خواجه حافظ است كه با كمال ظاهر پيراستگى 

باطن به درجه ى اعلى داشت، جاى دم زدن نيست و اهللا اعلم بالصواب»(لودى، 1377: 42-41)
يا اكبر آبادى(1915: 334) در بدر الشروح ، قصيده ى مسعود سعد 

بفرســايد همــى  فــراوان  رنــج  ز  نياســايدتنــم  دمــى  حــد  بــى  انــده  ز  دلــم 

را به عنوان غزل حافظ شرح كرده است. 

3-2. تأويل هاى ناسازوار
ذهن پيچاپيچ تأويل گراى شــارحان عرفانى غزل هاى حافظ، گاه بسيار شگفت انگيز و متضاد 
عمل مى كند كه در تباين با ديدگاه اصلى و مكتبى ايشــان قرار مى گيرد. براى نمونه، بايد گفت 
كه نخســتين داستان تراشى ها براى زندگى حافظ كه ما آن را ناسوتى كردن شعر حافظ مى دانيم، 
از قلم ايشان تراوش كرده است. البته دليل عمده ى اين كار را مى توان در ايجاد جذبه و سرگرمى 
داســتان پردازانه براى خواننده اش دانست و گاه نوعى دســت و پا زدن بسمل وار شارح در زور 
گنجانى شــعر حافظ در آن چارچوب تنگ و ناســازوار ذهنى و مرامى خود اســت؛ يعنى نوعى 
جنبه ى الهوتى بخشيدن به آن ها. اين جاست كه آدمى به ياد آن تابوت سازى مى افتد كه به جاى 
ســاخت مركب چوبينى فراخور اندام مشتريانش، تن بى جان ايشــان را مثله مى كرد كه اندازه ى 
تابوت پيش ســاخته اش گردد. نمونه هاى زير، مشــتى از خالفكارى خروارى ايشــان در اختالط 

سطح الهوت و ناسوت اين ديوان بزرگ است: 
ناسوتى كردن
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واى مــرغ بهشــتى كــه دهــد دانــه و آبت1) اى شــاهد قدســى كه كشــد بنــد نقابت

«منكوحه ى حضرت ايشــان به تقريبى آزرده خاطر گشــت و به خانه ى پدر نشست. حضرت 
خواجه، بعد از چند گاهى از صفاى خاطر خود صفاى خاطرش را دريافت و به استمالت خاطرش 
بشــتافت. پس اين شــعر بر كاغذى مرقوم نموده و به او فرســتاد، او را طلب فرمود. چنان چه در 

مصرع اخير، از تخلص مى فرمايد و از آن جا اين مضمون به فهم مى آيد: 

لطفى كن و بازآ كه خرابم ز عتابت
و چون آن عفيفه معتقد بود، به مجرد رســيدن اين شــعر حافظ، خاطر خود را چون شعر زبان 

شانه كرده، مصفى نمود و به سوى ايشان توجه فرمود»(ختمى الهورى، ش11268: گ43). 

آفريــن بــر نظــر پــاك خطــا پوشــش باد2) پيــر ماگفــت خطــا بــر قلم صنــع نرفت

«صنع اهللا، نام دوســتى از دوســتان حضرت خواجــه حافظ بود و او در كالن ســالى صنعت 
نوشتن را  هوس نمود. اگرچه صنعت نوشتن حاصل كرد؛ ليكن خوبش به دست نياورد. اتفاق در 
مجلســى كه صنع اهللا و خواجه هر دو بودند، به حسن ديباچه عزيزى به جانب صنع اهللا نگاه كرد. 
از زبان بر آورد كه صنع اهللا شنيده مى شود كه صنعت نوشتن آموخته اى و اين فضيلت اندوخته اى 
بارى بنما كه به كجا رسانده اى و توجه به كدام خط رانده اى كه بس خطره ى نيكو در دلت افتاد. 
چون فعل خود به همه كس مستحســن مى نمايد، كاغذ پاره اى برآورده پيشــش نهاد. اگرچه فى 
الواقع خوب نبود و در امال هم خطايى رفته بود؛ ليكن چون آن عزيز جانب خواجه چشــم گشاد 
و ميل خواجه بدو يادش درافتاد از بهر رعايت خاطر خواجه تحسين نمود و خواجه در تلميح آن 

معنى اين بيت فرمود»(به نقل از نوشاهى، همان: 116). 

نويــد فتــح و بشــارت به مهــر و ماه رســيد3) بيــا كــه رايــت منصــور پادشــاه رســيد

«اين بيان نشستن منصور شاه است و مهر بيگم و نويد بيگم شاهزاده هاى بيوه يكى دختر باعور 
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شاه و دوم دختر بابر شاه»

ــاب انداخت كمــال عــدل بــه فريــاد دادخــواه رســيدجمــال بخــت ز روى طفر نق

«جمــال بخت نام دختر كمــال گازر كه از ظفر بيگ مغل پرده مى كرد. آن را ناحق گرفت و 
عدالت اول از جلوس منصور شــاه همين بود آن ظفــر بيگ را در كلوى [؟] مكان انداخته بود و 

اوشان با خود مى جنگيدند»(مير محمد شيرازى، به نقل از چاند بى بى: 200-199)
هم ازين سنخ است، تفسير ثالثه ى غساله كه ما جهت اختصار كار خود و اشتهار اين داستان 

از ذكرش خوددارى ورزيديم. 

الهوتى كردن
از مهم ترين ويژگى اين دســت، شروح وجه تأويل ظاهر زمينى و حسى شعر حافظ به مسائل 
عرفانى و انتزاعى و آسمانى است. البته اين كار آسانى نيست، به ويژه آن كه بايد منطبق با صورت 
شــعر حافظ و ســازگار با اصول و سنت هاى عرفانى باشد. بديهى اســت در اين خطرگاه، كم تر 
كسى جان به سالمت مى برد و حتى از شماتت اقران خويش مى رهد. بسيارى از ايرادات شارحان 
عرفانى به يك ديگر به خصوص شــارح ناشــناس اثر موسوم به شــرح عرفانى غزل هاى حافظ به 

ختمى الهورى ازين سنخ است. 
در واقع با همه ى الگو ســازى و نظام بخشــى ايشــان به ديوان حافظ نظير معادل ســازى هاى 
اماكــن معروف معطوف مثل ســمرقند و بخارا به دنيا و آخرت و قــس على هذا، موارد متعددى 
وجود دارد كه معنى هاى رمزى ايشان راهى به دهى نمى برد و يا در جهت مخالف آن راه معمول 
قرار مى گيرد؛ زيرا بافت واتافته ى شــعر حافظ هيچ كليشــه اى را بر نمى تابد. اينان البته در چنين 
تنگناهايى ســخن از حالت قبض عاشــق و مغلوب الحالى و شــطحيات وى به ميان مى آورند تا 
معشوق يا مرشد از جايگاه خود تنزل نيابد و عاشق يا سالك به بى اعتقادى و نااليقى متهم نگردد. 

براى مثال در بيت
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يــاد هــر قــوم مكــن تــا نــروى از يــادمشــمع هــر جمع مشــو ورنــه بســوزى ما را

كه به قول هندى هاى نوعى واســوخت و اعتراض عاشق به معشوق است، چون شارح(1374: 
2350/4) معشــوق را حضرت حق و حافظ را عارف گرفته، ناچار شده است كه به گفته ى يحيى 
معاذ رازى و چندين عارف ديگر استناد كند كه «چون محبت صّحت پذيرد، شرايط ادب ساقط 

گردد». 
در بيت 

بدم گفتى و خرســندم عفاك اهللا نكو گفتى جواب تلــخ مى زيبد لب لعل شــكر خارا را

به همين سبب «عفاك اهللا» را خطاب به خود شاعر گرفته تا ساحت محبوبش حفظ شود و باكى 
از آن نداشــته كه منطق نحوى يا به قول خود ســوق سخن را از هم مى پاشاند و به يك باره مخاطب 

پاره ى دوم مصرع را از معشوق به گوينده حواله مى دهد(الهورى،به نقل از چاند بى بى: 125). 
در شعر 

پنهــان خوريــد بــاده كــه تحذيــر مى كننددانــى كه چنــگ و عود چه تقريــر مى كنند

آن شارح ناشناس(1170/2)بر اين تأويل ختمى خرده مى گيرد كه گفته« چنگ و عود كنايت 
از مرشدان كامل و كامالن عامل بوده است و مى گويد: اى برادر عزيز هيچ احتياج تأويل نيست». 

اما همين شارح(1229/2)، زلف را كه اغلب حجاب و عالم كثرت مراد مى كند در بيت 

ــف تو بود ــن از زل ــفتگى كار م ــده هم از روى نگار آخر شــدگرچــه آش حــل اين عق

بيان مى دارد كه«زلف اين جا اشــارت به حبل المتين امداد و ارشــاد مذكور است و مى گويد 
اگرچه آشفتگى كار من به سبب ورود قبض در اصل از رهگذر تغافل امداد و ارشاد تو شد و اما 

حل گشايش اين عقده ى قبض از روى توجه تو آخر شد». 
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حافظ در غزلى همانند برخى از استادان سلف و ناصحان اخالقى چون عنصر المعالى(1375: 
69-70) بسيار آشكار به آداب مى نوشى اشارت كرده و گفته

ــدازدروز در كســب هنر كوش كه مى خورد روز ــگ ظــالم ان ــه در زن دل چــون آين

جناب شــارح(1315/2) مى را محبت ذاتيه منظور داشــته و چنان مراد كرده كه عاشــق بايد 
محبت خود را به حق از نظر اغيار كتمان كند و به خيال خود، اين معنى از تفســير ختمى كه مى 

را عبادت معنى كرده، درست تر است؛ اما سستى اين معنى در بيت

عيــب مى جمله چــو گفتى هنــرش نيز بگو نفى حكمــت مكــن از بهــر دل عامى چند

آشــكار مى شــود. هم ازين رو است كه شارح بى آن كه به ناســازوارى معنى مجازى محبّت 
ذاتيه براى مى در اين بيت اشــاره كند به سراغ آيه ى كريمه ى «و يسألونك عن الخمر و الميسر.. 
» مى پردازد و هيچ به روى خود نمى آورد كه در دو بيت قبل «چون مى از خم به ســبو رفت.... » 

سخن از محبت ذاتيه رانده است(: همان:971-970/2). 
و تفسير اين بيت، ديگر از آن زور گنجانى هاى «مسلمان نشنود، كافر نبيناد» است: 

كــه ز تيــر مــژه هر لحظــه شــكارى گيرنديا رب اين بچــه ى تركان چه دليرند به خون

«از روى ظاهر بچه هاى تركان به بى باكى و خونريزى مشهور آفاقند. از روى اشارت به لحاظ 
آن كه نســبت كامله ى هر يكى از ايشــان به كاملى ديگر كه متصف به صفت شــجاعت صورى 
و معنوى باشــد برســد باز نسبت آن كامل به كامل ديگر تا سلســله منتهى شود به شاه واليت پناه 

اسداهللا الغالب»(1569/3). 
جالب توجه اين كه هم وى و هم ختمى الهورى معتقدند به اين كه«بعضى از اشعار حضرت 
خواجه در حقيقت جارى اســت كه در آن مجاز را جواز نيست مگر به تكلّف و بعضى در مجاز 
جــواز دارند كه حقيقت را در آن مدخلى نيســت اال بر وجــه تصلّف»(ختمى الهورى، به نقل از 
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نوشاهى: 117). اما بايد گفت مرام ايشان گاه مانع مى آيد كه زيبايى و فصاحت و ارجمندى شعر 
حافظ را منصفانه قدر نهند. 

3-3. بيگانگى با ظرايف زبان و سنن ادبى
بــى آن كه بخواهيم منكر ســواد و دانش شــارحان برجســته ى حافظ شــويم و از نبوغ امثال 
خويشــكى قصورى درگذريم كه در 23 ســالگى تمام هّمت خويش را در شرح حافظ گماشته 
و بحر الفراســه  را نگاشــته است و طومار آثار عمرش، نزديك به ده ها كتاب در حوزه هاى متنوع 
ادبى و مذهبى و علمى اســت؛ بايد گفت كه صيد شــعر حافظ كار هر بافنده و حالج نيست و از 
اين باب، گناهشان بخشودنى است. شايد اگر اهل زبان بودند و يا ظرايف صرف و نحوى زبان و 
بالغت ادب فارسى را به نهايت مى دانستند، مجبور نبودند كه به فرهنگ نامه هاى فارسى، آن هم 
تأليف غير ايرانى زبانانى مثل اله داد سرهندى صاحب مداراالفاضل تكيه كنند و اشتباهات ايشان 
را در آثار خود بسط و رواج دهند. البته كار به بدرالشروح اكبر آبادى و روضة الشعراى شيرازى 
كه مى رســد، بسيار نازل و تأسف بار مى شود و اشكالت زبانى شارحان برجسته ى سلف خود را 
كمرنگ مى كنند. نمونه هاى ســير نزولى روند زبان نافهمى شــراح ديوان حافظ را نشان مى دهد. 
نخســت صاحب كتاب موسوم به شــرح عرفانى غزل هاى حافظ و ديگر اكبر آبادى صاحب بدر 

الشروح و مير محمد شيرازى صاحب روضة الشعرا كه در ظاهر نياكانش ايرانى بوده اند.

آن شارح ناشناس 
1.  در بيت(صفيــر مرغ بر آمد، بط شــراب كجاســت/ فغــان فتاد به بلبل نقاب گل كه كشــيد) 
مى گويد: « جهت ضرورت وزن مجوز تعقيد لفظ گشته، حرف كاف كه در ميان گل و كشيد 

واقع است از روى معنى مقدم است بر گل و گل مقدم است بر نقاب»(1244/2). 
2. در بيت(خود گرفتم كافكنم سجاده ى سوسن به دوش/ همچو گل بر خرقه رنگ مى مسلمانى 
بود)سجاده ى سوسنى رنگ را به اعتبار رنگ مى، سرخ رنگ گرفته است(1141/2-1142) و 
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حال آن كه رنگ سوسن سپيد است و رساننده ى سپيد جامگى زاهدان است. 
3. در بيت(به خط و خال گدايان مده خزينه ى دل/به دســت شــاه وشــى ده كه محترم دارد)شاه 
وش را به اتكاى قول رشيدى كه وش را خوب گفته، شاه خوبان معنى كرده است(1149/2)

اما وى در تفســير بيت(به بوى نافه اى كآخر صبا زان طره بگشايد/ز تاب جعد مشكينش چه 
خــون افتاد در دلها) كه غلط خوانده اند، محققانه رفتار كرده اســت و مى گويد: «به بوى نافه اى، 
با ســببيت راســت و بوى به معنى بهره و نصيب و اميد در اين جا دو معنى مناســب است و حرف 
كاف صفتى است و لفظ آخر در لغت به معنى هم و مگر مستعمل شده و نافه در اصطالح تجلّى 
رحمانى را نامند و صبا در اصطالح تجلّى رحيمى را گويند. طره در اصطالح اشــكال و صعوبت 
كثرات را گويند كه محب مشــتاق را مانع مشــاهده ى محبوب است و نمى گذارد تا رخ وحدت 
ببيند و جعد مانع محب و حاصل معنى بيت: به واســطه ى بهره و نصيبى از رؤيت و مشــاهده يا به 
اميــد رؤيت و مشــاهده ى آن جمال با كمال ظاهر در مظاهر كه هــم امداد و تأييد صبا كه تجلى 
رحيمى است بر مقتضاى ال يحمل عطاياهم اال مطاياهم بر ما بگشايد و متجلى سازد از پيچ و تاب 
قيود كثرات و احكام آن ها كه مانع و حاجب مشــاهده ى جمال مطلقند چه خون ها در جگرها و 

چه دردهايى در دل هاى مشتاقان جمال با كمال افتاده است.
 مضمون اين بيت مؤيد مصرع ثانى بيت ســابق اســت و صاحب مداراالفاضل به تقريب لغت 
نافه تحقيق اين بيت چنين مى كند كه باى قســم اســت؛ يعنى سوگند مى خورم به بوى نافه و لفظ 
آخر زايد اســت و مراد از صبا فيض است و.... شارح در حل اين بيت طول مقال بسيار نموده؛ اما 

بعيد از مطلب است»(همان:7/1). 
يا در رمزكاوى اعالم ديوان حافظ به ختمى كه اول بار زندان ســكندر را شيراز گرفته، انتقاد 
كرده(2238/3-40)و تعجب مى كند كه چرا وى اين همه فرهنگ از شــرفنامه تا برهان و ســاير 
كتب تاريخ را نخوانده است(2243/3). بخت با وى يار بوده است كه آن قدر عمر نكرده است كه 
خبط هاى اكبر آبادى را در اين باره ببيند. آن جا(44) كه محتســب را مرشد خوانده و بيت(ترسم 
كه صرفه اى نبرد روز بازخواســت/نان حالل شيخ ز آب حرام ما) را اين چنين معنى كرده است 
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كه«مى ترسم روز حشر تقواى و زهد شيخ بر عشق ما غالب آيد». و البته خطاهاى فاحش او در اين 
شــرح به قياس با لغوهاى شيرازى در كتابش چندان سنگين و مضحك نيست و ما از باب تفريح 

خاطر خوانندگان نمونه هايى چند از لطايف اين تفسير اخير را مى آوريم: 
1. بيت (آن كيست كز روى كرم با ما وفادارى كند/ بر جاى بدكارى چو ما يكدم نكوكارى كند)

 «و ما يعنى آب است يعنى آب بر هر جاى كه پليد مى رود با وجود خبث آن جا خود را پاك 
مى دارد و آن را هم پاك مى كند»(شيرازى، به نقل از چاند بى بى: 199). 

2. بيت(گر چنين جلوه كند مغبچه ى باده فروش /خاكروب در ميخانه كنم مژگان را)
«و باده فروش يعنى فروشــنده ى با ده عدد كه چون يك چيز براى خداى به كســى به نام كسى 
كه كس بى كسان است به مقابله پس ده چند در دنيا مى دهند و از ده چند در آخرت»(همان: 204). 

3-4. معما پردازى
در پى تأويل گرى مفرط شــارحان از اشــعار حافظ و اصالت بخشــى به تفننات بى وجه شعر 
فارسى نظير معما گويى، بعضى شارحان براى اظهار فضل و به گمان باطل خويش، اعتالى هنرى 

شعر حافظ به تفسير و تأويالت كژ ذوقانه اى دست زده اند. 

راترســم اين قوم كه بر درد كشــان مى خندند ــان  ايم ــد  كنن ــات  خراب كار  ســر  در 

«و درد را چون كشان كنند ُدّرد مى شوند يعنى رد كنندگان دويى كه دويى را رد مى كنند و 
وحدانيت حق جل و على را به كار مى بندند. »(همان:201). 

تو ازين چه ســود دارى كــه نمى كنى مدارادل عالمــى بســوزى چــو عــذار برفروزى

«و تو را رســد كه دل ســوختن را بر حقيقت حمل كنى و قائل به تعميه شوى، يعنى دل عالم 
سوخته شود و عام مى ماند»(خويشكى قصورى، بحرالفراسه: گ43). 

پى نوشت
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1. از اين افراد مى توان به مفتى مشهور حنفى ابوالسعود در واليت عثمانى اشاره كرد كه در جواب 
يكى از اســتفتائاتى كه در باب حافظ از وى شده، گفته بوده است كه« اگرچه در سروده هاى 
وى حكمت هاى ذوقى وجود دارد. در البه الى آن ها خرافت بيرون از مرز شــريعت هســت. 
پــس بايد هر بيت را با ديگــرى فرق گذارد.(حاجى خليفه، ج1، ســتون 783-784). حتى به 
عقيده ى برخى اتهام اقتباس حافظ از شــعر يزيد بن معاويه برســاخته ى دشــمنان وى در بالد 
عثمانــى اســت(قزوينى، 339-342). در 1225 مال محمد كاظم بن محمد محمد شــفيع هزار 
جريبــى كتــاب منبّه الجّهال على وصــف رئيس اهل الضالل را در نكوهش حافظ نوشــت و 
مــردم را از خوانــدن ديوان حافظ بر حذر مــى داشــت(طهرانى، ج22ص 361). در روزگار 
معاصر، دو كتاب بر ضد ديوان حافظ نوشــته شد. يكى البدعةو التحريف تأليف محمد جواد 
خراسانى و ديگرى منظومه ى گفتگويى با حافظ يا حافظ شكن و كتاب رضوان اكبر نوشته ى 
ســيد ابوالفضل برقعى اســت. وى فتوى داده كه چاپ، خريد، فروش و خوانش ديوان حافظ 
تماماً حرام اســت(ر. ك: ثبوت، «منتقدان و مخالفان حافظ»، دانشــنامه ى جهان اسالم، 1387: 
386/12-390). بر اين ســياهه ى مخالفان بايد نام احمد كسروى را افزود كه به دشمنى حافظ 
و اقرانش شــهره اســت و حاجت به شرح نيست. هم ازين روســت كه تمام شروح عرفانى در 

مقدمه شان اين سنخ سخنان هست كه

«خلق را در غوامض معانى اشعارش تشتّت بال شود و تفرق احوال بود و اكثر جّهال را نايافت 
آن معانى موجب ضالل گردد، به حدى كه طايفه ى مالحده كه اسير نفس و هوايند و بيمار علت 
خيال و ســودا و اشــعار شيرين در شــان آن بى دولتان سم قاتل اســت كه ابليس لعين مطمح نظر 
خود داشته و همگى همت بر آن گماشته اند و اتباع شرع محمدى را مرفوع القلم ساخته و هواى 
نفس را به پيشــوايى پرداخته اند. داخل اولئك كالانعام بل هم اضل شــده و عوام جهال را كه با 
فتور طبيعت و هوا بوده اند و به انسانيت نرسيده در مهد حيوانيت مى غنوده اند، اغوا نموده خود 
را شــيخ و صوفى مى تراشيدند و دل هاى ايشان را به ناخن هاى نيرنجات نيز مى خراشيدند و آن 
جّهال را به نوعى معتقد خود ســاخته كه به زّهاد و عبّاد خنجر زبان آخته ى تشــنيعات بر زبان مى 
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رانند و ايشان را به ناسزا مى خوانند»(ختمى الهورى، به نقل از نوشاهى، 1381: 111). 
 2. گواه اين ادعا فى المثل در باب رواج ديوان حافظ در دربار سالطين، انس شاهان تيمورى به 
اين اثر بوده است. چنآن كه گفته اند اكبرشاه بخش هايى از ديوان حافظ را نزد مير عبداللطيف 
قزوينى به درس مى خواند(ثبوت، 1380: 49) و يا ديوانى از حافظ، معروف به نسخه ى شاهان 
مغليه، در كتابخانه ى ســلطنتى اين خاندان بوده اســت كه شــاهانى نظير همايون گاه در امور 
بســيار مهم به آن تفأل مى زدند و حتى نذوراتى در قبال اين فال گرفتن ها براى خواجه متعهد 
مى شدند. دست خط اين شاهان بر حواشى نسخه موجود است كه اغلب حاوى گزارش ايشان 
از چرايى و چگونگى تفأالت اســت(ر. ك: نذير احمد، «ديوان حافظ: نسخه ى شاهان مغليه»، 

قند پارسى، ش11زمستان 1375: 349-325). 
3. در البه الى تذكره ها و در نقدنامه ها به وضوح مى توان اين نقدهاى موازنه اى را مشــاهده كرد. 
براى نمونه مى توان به يكى از جلســات ادبى اشاره كرد كه در آن ناصر على سهرندى مدعى 
مى شــود كه «بر روى زمين بهتر از ظهورى نيامده، شــخصى گفت چرا اين چنين مى فرماييد 
؟يكى از قدما شيخ نظامى گنجه اى است كه سخن او به فهم ظهورى نرسيده باشد. ناصر على 

گرم شده، گفت : بلكه ظهورى آن سخن را قابل فهميدن ندانسته باشد»(لودى، همان: 63). 
بر اين دو نمونه ى نقد موازنه اى قدماى هند درباره ى شــعر حافظ، بايد به چند بيت شــبه نظم 

ختمى الهورى اشاره كرد. آن جا كه مى گويد: 
شــعر حافظ از همه اشعار بر من مشكل است همچو حافظ ديگرى را نام بردن مشكل است
آصفى هر چنــد مضمونــات دارد چيده اى ليك چون اشعار حافظ شعر گفتن مشكل است

4. اين بيت در هيچ يك از نســخ خطى قرن نهم مورد استفاده ى سليم نيسارى نيست(ر. ك: دفتر 
دگرسانى ها در غزل هاى حافظ، تنظيم سليم نيسارى: 1556-1552/2). 

5. ر. ك: ثبوت، «حافظ در شبه قاره»، قند پارسى، ش 16، زمستان 1380: 53-82). اين چاپ ها 
از نوع تحقيقى و گران قيمت تا بازارى و ارزان گاه همراه فال عرضه مى شده است. 



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم180

 6. ابياتى نظير
او پرهيــز  خرقــه ى  ســاقى  اورهــن  رســتاخيز  هــول  عــالج  مــى 

او  بــازار  در  بــاده  از  غيــر  اونيســت  دســتار  شــد  آشــفته  جــام  دو  از 
خــوارگان مــى  ملــت  فقيــه  بيچــارگانآن  امــت  امــام  آن 
انحطــاط دليــل  چنگــش  انحطــاطنغمــه ى  جبرئيــل  او  هاتــف 

گــذر  حافــظ  محفــل  از  نيــاز  الحــذربــى  گوســفندان  از  الحــذر 
7. براى نمونه مى توان به كتاب «حافظ شناسى در شبه قاره» نوشته ى سيده چاند بى بى اشاره كرد. 
اين اثر ارجمند كه رساله ى دكترى ايشان بوده و به سال 1386 در مركز تحقيقات فارسى ايران 
و پاكستان به چاپ رسيده است، على رغم تمام امتيازات و فهرست هاى مفيدش به سبب عدم 
دســتيابى نسخ هند براى ايشــان و نوع نگاه توصيفى شان به شروح تنها شروع جدى و نقطه ى 

آغازى بر اين جنس آثار تحقيقى است. 
8. به دوانى دو شــرح نســبت داده شده است كه يكى شــرح همين بيت حافظ است كه ذكرش 
رفت و چندين بار جداگانه به شكل مقاله و كتاب به چاپ رسيده است و ديگر شرح آن غزل 
معروف اســت كه بيت تخلصش «گر مسلمانى از اين اســت كه حافظ دارد» زندگى حافظ و 
ديوانش را آشــفته كرد. اوحدى(1389: 1133/2-1134) ضمن آن كه نام آن شيخ فرياد رس 
حافــظ را در اين غايله يكى از خاندان صاعديه اصفهان معرفى مى كند و نه شــيخ زين الدين 
ابوبكــر تايبادى(خواندمير، جزو2، 37/3) مى گويد «كه در اثناى اين قضيه عورات وى جميع 
مسودات خواجه را پاره پاره كرده شستند تا مبادا مضرتى به وى رسد. [... ]خواجه ازين واقعه 
بسيار متأثر و متألم گرديد و در همان ايام به جوار رحمت ايزدى پيوست[... ]آن پادشاه فرمود 
كه هر كه غزلى از خواجه بيارد، يك اشــرفى دويســت دينارى به جايزه بيابد. به اين تقريب 
شعر وى به هر جا كه بود، منتشر گرديده بر زبان ها افتاد و شهرتش به جايى رسيده كه رسيده. 
چون مردم به جستجوى اشعار وى درآمدند از هر كس، شعر بسيارى به نام وى مشهور شد». 
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9. منظور شرح معروف به شرح كمال خجند و شرح ناشناخته ى ديگرى است كه شباهت بسيارى 
به شــرح كمال خجند دارد(ر. ك: نوشــاهى، «معماى حل نشــده ى يك شرح حافظ»، اوراق 

عتيق، 1389: 58-55). 
10. در باب اين پير گلرنگ، : ر. ك: ســودى(1358: 1188/2) كه يك سلســله تراشــى و نسب 

سازى مبسوطى كرده است. 
11. در بعضى منابع، قايل اين قول خواجه نظام الدين اوليا معرفى شده است(دارا شكوه: 165). 

12. البتــه ختمــى الهورى بنا به دعوى خودش در مرج البحرين به بيعت با سلســله ى قادريه بوده 
است(به نقل از نوشاهى، 1381: 109). 

13. ر. ك: كتاب نامه هاى حافظ، بهروز ثروتيان، 1383: انتشــارات ســبزان و مقاله ى حافظ-نامه، 
على اكبر احمدى دارانى و اكرم هراتيان، بوستان ادب، سال سوم، شماره ى دوم، 1390، پياپى 8. 
14. روى اين ســخن آنانند كه در ديد تاريخى شــان نســبت به غزل هاى حافــظ تأكيد بى اندازه 
مى كنند و معشــوق شــعر حافظ را در تمام غزل و حتى ديوان، ممدوح معرفى مى كنند و هر 
جا فى المثل ابوالفوارس آمده آن غزل را به انحصار شــاه شــجاع مظفرى در مى آورند و قس 
على هذا. هم چنين شــايان ذكر است كه در شــروح مختلف بنا به ديد و آگاهى شارح گاه به 
بهانه هاى مختلفى مثل توضيح لغات و اصطالحات مســايل علمى ديگرى، مانند طب و نجوم 
و فقه طرح مى شــود. چنان كه بع عنوان مثال شــرح طور معانى يا طومار معانى از زين العابدين 
ابراهيمى پر از توضيحات و حتى تصاوير علمى اســت و شــارح كم تــر توجهى به ادبيت متن 

ديوان حافظ نداشته است(چاند بى بى، 1386: 149 و 153). 
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بررسى كتاب «حافظ و اقبال» اثر دكتر يوسف حسين خان

دكتر آذرميدخت صفوى1
استاد دانشگاه عليگره در هندوستان

جان آفريــن خداونــد  نــام  ــنبــه  ــان  آفري ــم ســخن در زب حكي

عشق به آب ركن آباد و گلگشت مصلى، اجازه نداد حافظ به هند سفر كند؛ اما شعر و شهرت 
و عشــق او نه فقط بنگاله و كشمير بلكه سرتاسر هند را چنان در برگرفت كه جاذبه ى سحرانگيز 
غزل وى جزء جدا ناشدنى زندگى، روح و انديشه ى هنديان شده است. نيروى انديشه ى شگرف 
و ســخنان زيباى او، شاعران، ادب دوستان و انديشمندان هند را تا آن جا تحت تأثير خود قرار داد 

كه انديشه ها و آثار بسيارى از آنان، از سبك خواجه حافظ شيرازى، الهام پذيرفته است.
براى مثال، تاگور كه ما امروز به مناسبت هم زمانى صد و پنجاهمين سالگرد تولد او با يادروز 
حافظ، گرد هم آمده ايم، در مجموعه ى شعر خود معروف به «گيتانجلى» همان فكر انسان دوست 

1. اين متن از نوار سخنرانى ايشان در يادروز حافظ 1390، تهيه شده است.
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و عرفانى را نشان مى دهد كه نقش نگين غزل حافظ بوده است.
هزاران دانشــجو در دانشــگاه ها و دانشــكده هاى هند، به عنوان و احد درسى، شعر حافظ را 
مى خواننــد و لذت مى برنــد و بر روح پرفتوح خواجه، صلوات مى فرســتند و جالب اين اســت 
كه پس از اســتقالل هند كه ديگر زبان فارســى، زبان رسمى ما نيســت، هم چنان حافظ دوستى و 
حافظ پژوهــى ادامه دارد و پژوهش گران، آثار ارزشــمندى را در مورد حافظ به رشــته ى تحرير 

درآورده اند.
يكى از اين آثار كه موضوع اين مقاله هســت، كتاب «حافظ و اقبال» اثر يوســف حسين خان 

است.
يوســف حســين خان از منتقدان و پژوهش گران برجسته اســت كه به زبان هاى اردو، فرانسه، 

فارسى و انگليسى تسلط كامل داشت.
وى عالقه ى ويژه اى به شعر حافظ داشت و در آثار خود، از اشعار حافظ استفاده كرده است. 
خودش مى نويســد: «از بچگى حافظ را دوســت داشتم و از وقتى كه قلم برداشتم، تصميم گرفتم 

كه روزى درباره ى او كتابى بنويسم.»
و شــايد بر همين اســاس بود كه تصميم خود را عملى كرد و كتاب بســيار ارزشمند و پرمغز 

«حافظ و اقبال» را به چاپ رساند.
آقاى پروفســور نذير احمد- استاد برجسته و حافظ شــناس معروف هند- در مقدمه ى كتاب 
«حافظ و اقبال» مى نويسد: «نگرش خاص نويسنده در اين كتاب، راه هاى تازه اى در حافظ پژوهى 
مى گشــايد. يوسف حســين خان راجع به سبك شــعر و جنبه ى فكرى و تفهيم مطالب عرفانى و 

گرايش شاعر و زيبايى هاى معنوى شعر او، زواياى گوناگونى را كشف كرده است.»
دكتر يوسف حسين خان در مقدمه ى كتاب مى نويسد:

«از وقتى كه دانشــجو بودم و شعر حافظ و اقبال را مى خواندم، احساس مى كردم شباهت هاى 
زيــادى بين اين دو شــاعر بــزرگ ايران و هند وجــود دارد» اما اين فقط يك احســاس بود؛ اما 
وقتى كه با روش ها و مكاتب نقد آشــنا شــد، بيش تر متوجه شد كه اگر در صورت و معناى شعر 
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اين دو شاعر، با توجه به معيارهاى جديد سبك شناسى جست وجو و تحقيق شود، مى توان زواياى 
متعدد و متنوعى يافت كه ميان آنان مشترك باشد.

بنابراين، يوســف حســين خان به يك بررسى تطبيقى ميان فكر، ســبك، نگرش و مراجعات 
حافظ و اقبال پرداخت.

اهميت كار اين جاســت كه مؤلف ضمن اين بررســى، مزايا و ويژگى هاى شــعر حافظ را به 
شيوه اى مبتكرانه و بديع، ارزيابى كرده است.

كتاب حافظ و اقبال به پنج باب يا فصل تقسيم شده است.
باب اول مقدمه است كه سخنانى كلى، درباره ى سبك و انديشه ى حافظ و اقبال بيان مى كند.

باب دوم، به عشق در اشعار حافظ و باب سوم، به عشق در اشعار اقبال مى پردازد.
باب چهارم، اختالف ميان حافظ و اقبال و باب پنجم، محاسن كالم حافظ را بيان مى كند.

 





مقايسه ى سبكي تركيب آفريني هاي بيدل دهلوي و شاعران ديگر 

دكترعبدالرضا مدرس زاده
دانشيار زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان

                                                                                                     
چكيده 

در روند مطالعات بيدل شناســي، يكــي از بهترين كارهايي كه مي توانــد نظر پژوهندگان را 
جلب كند، مقايسه ى سبك و شيوه ى شاعري بيدل دهلوي با شاعران پيش از او در ايران (و حتي 

سرزمين هند) است.
اين مقاله  مى كوشــد، با مقايســه ى چهار شــعر از حافظ، صائب، ناصر علي سرهندي و بيدل 
دهلوي، نشــان دهد كه بيدل چگونه با سبك خاص شاعري خود، كار ديگران را به اوج و كمال 

رسانيده است.
چهار شــعر برگزيده، از نظر وزن و قافيه همانند هســتند. اســاس كار غزل معروف «اال يا ايها 

الساقي...» حافظ است.
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نتيجه ى اين مقايســه ى سبك شناختي نشان مي دهد كه بيدل براي باال بردن درصد ابتكارهاي 
شــاعرانه، از هنر تركيب آفريني به بهترين شكل استفاده كرده است. هم چنين مضمون هاي درون 

گرايانه ى او، ميان سبك او و ديگر شاعران تفاوت ايجاد كرده است.
كليد واژه: سبك شناسي، حافظ، صائب، ناصر علي، بيدل، سبك عراقي، سبك هندي.

درآمد
نوآوري، كيفيت گرايي و معني پروري در شــعر فارســي آن گونه كه در ميان شاعران دوره ى 

گوركاني، مورد توجه بوده، در سراسر تاريخ ايران بي مانند است.
شــاعران ســرزمين هند بسيار مى كوشيدند شــعر خود را به سطح معنايى شــعر فارسى ارتقاء 
دهند و به موازات آن از معيارها و باورهاي شــعر سنتي فارسي (در ايران) دور مى شدند. سرانجام 
به گونه اي پيش رفتند كه شــعري تازه، بي ســابقه و متفاوت با شــعر فارسي ايراني به خوانندگان و 

شيفتگان شعر و زبان فارسي ارائه دادند.
عبدالقادر بيدل دهلوي(1133-1054) در اين نوآورى ها، نقشى بنيادين داشته است.

ترديدي نيست كه بيدل، رهرو راهي است كه شاعران ايراني مانند صائب و كليم كاشاني در 
هند آن را پيش روي ســرايندگان پارسي زبان نهادند، همان گونه كه گفته اند: «بيدل از تجربيات 

صائب سود مي برد اما بر تكرار او دل نمي بندد» (حسيني، 1387: 141)
در اين مقاله وضعيت هنري و ابتكارهاي خالقانه ى شاعرانه ى پيش از بيدل، از حافظ تا صائب 
و ناصرعلي نشــان داده شــده و سپس با اشعار بيدل مقايسه شده اســت. در پايان تفاوت سبك و 

شيوه ى شاعرى بيدل مشخص شده است.
***

كاركردهاي سبكي مقايسه ى شعر 
يكي از روش هاى مناســب در مطالعه هاى سبك  شناسي، مقايسه ى شعرهاى هم وزن، هم قافيه  

و هم مضمون است.
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مقايسه هاي سبكى به دو روش انجام مى شود: 
1. بررسى دو شعر از يك دوره ى سبك شناسى، مانند مقايسه ى دو غزل همانند سعدى و حافظ. 
2. بررســى شعر شــاعران دوره هاى گوناگون (كه روش كار اين مقاله هم است). در اين نوشتار 
غزلي از حافظ (به عنوان نماينده ى سبك عراقي) با غزلى  از صائب(نماينده ى سبك اصفهاني/ 

صفوي)، ناصر علي سرهندي و بيدل (نمايندگان شعر هندي) مقايسه مى   شوند.
در اين مقايسه كوشش شده، تفاوت اجزاى شعر مشخص شود (شميسا، 1384: 227) و هدف 
آن اســت كه «بدون توجه به معلومات قبلي و بيش تر بر مبناي خود شعر ها تفاوت سبكي آن ها را 

دريابيم»(همان)
به عبارتى، بهتر است كه در مقايسه ى شعرها، پيش فرض هاى ذهنى خود را وارد نكنيم.

بــا توجه بــه اهميت غــزل (اال يا ايها الســاقي) كــه براعت اســتهالل ديوان حافظ به شــمار 
مى  آيد(زرين كوب، 1370:9)  شــعر ســه تن از شاعانى كه به استقبال اين غزل رفته اند، برگزيده 

و مقايسه مى شود.1

متن شعرها
براي آگاهي خوانندگان، متن كامل چهار غزل، آورده مى شود:

الف) غزل حافظ
ناولهــا و  كاســاً  ادر  الســاقي  ايهــا  يــا  كه عشــق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل هااال 
ز تاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دل هابه بــوي نافه اي كاخر صبا زان طره بگشــايد
جــرس فرياد مي دارد كه بــر بنديد محمل هامرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم
كه ســالك بي خبر نبود ز راه و رسم منزل هابه مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد
كجــا داننــد حــال ما ســبكباران ســاحل هاشب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل
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نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفل هاهمه كارم ز خود كامي به بدنامي كشيد آخر
متــي ما تلق مــن تهوي دع الدنيــا و اهمل  هاحضوري  گر همي خواهي از  او  غايب  مشو  حافظ

(ص 1)
ب) صائب تبريزي

كه وسعت رفت از دست و دل مردم به منزل هامــدار از منزل آرايــان طمع معمــاري دل ها
نمي بينند پيــش پاي خود را شــمع محفل هاســيه شــد بس كه عالم از چراغ مرده  دل ها
كه من با پاي خواب آلود كردم قطع منزل هادل بيــدار مي بايــد در ايــن وادي توجه كن
از آن دريا كه با اين قرب لب خشك اند ساحل هانصيب دور گردان گوهر سيراب چون گردد
گل و خشتي كه بر جا مانده بود از كعبه ى دل هابنــاي كعبــه و بيــت الصنم كردنــد بيكاران
نظر پوشــيدم از پيش نظر برخاســت حايل هازبان بستم گشاد دل ز صد جانب  درون آمد
كه دارد در دل گرداب بحر عشــق ساحل هابه نوميدي مده دل گرچه در كام نهنگ افتي
اگر مي داشــت آوازي شكســت شيشه دل هانمي بود اين قدر خواب غرور دلبران ســنگين
كه دارد گفت و گوي مــردم ديوانه محمل هابه ليلي متهــم دارند مجنــون را از اين غافل
به يك پيمانه ى مي ، كرد ساقى حل مشكل هاهزاران عقده چون انگور در دل داشتم صائب

(ص 230)         

ج) ناصر علي سرهندي
چو تار ســبحه گم گرديد اين ره زير منزل هامحبــت جاده اي دارد نهــان در خلوت دل ها
به قدر بحر باشــد وســعت آغوش ساحل هاتو چون ساقي شوي درد تنگ ظرفي نمي ماند
اگر دل درگداز آيد توان حل كرد مشكل هابه شــمع روشــني اين كلبــه تار التجــا دارد
ادا فهمان چــو بوي گل رها كردند محمل هاتو ره از كثرت اسباب بر خود تنگ مي سازي
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به يك پيمانه روشن كرده اي يك شهر محفل هابه هفتاد و دو ملت گردش چشم تو مي سازد
كــه در هــر ديده بيــدار پنهان بــود حايل ها پس از مردن چو شمع كشته روشن شد حريفان را
«اال يــا ايهــا الســاقي ادر كاســا و ناول هــا»علي امشــب مي شــيراز در جام و سبو دارد

(ص 157)       

د) غزل بيدل دهلوي (غزل اول)
به فرياد سپند از خود برون جسته است محفل هاجنون آن جا كه مي گردد دليل وحشت دل ها
طپيدن داشت آهنگي كه خون كردند بسمل هابــه اميد كدامين نغمــه مي نالي در اين محفل
به كشتي چون عنان دادي رم آهوست ساحل هاتالش مقصــدت برد از نظر ســامان جمعيت
نمالي ســينه بر گردي كه گيــرد دامن دل هادر اين محنت سرا گر بسته راحت هوس داري
نه لغزشز به خشكي مي توان برداشت از گل هابه اصالح فســاد جســم ســامان رياضت كن
گراني كرد دل چندان كه بر بستيم محمل هاز بي رنگي سبك روح آمديم اما در اين غزل
چكيدم ناگه از چشم خود و حل گشت مشكل هاچو اشك از كلفت پندار هستي در گره بودم
به چندين خون ديت مي خواهد آب روي سائل هاز زخــم بــي امان احتيــاج آگه نــه  اي ورنه
چو شمع از جاده مي جوشد پر پرواز منزل هاتو راحت بسمل و غاغل كه در وحشت گه امكان
گريبان محيط اســت آن كه گويند ساحل هانودي هســتي از ســاز عدم بيرون نمي جوشد
هجوم حسرت آغوش مجنون ريخت محمل هاخمار كامــل از خميازه ســاغر كشــد بيدل

(ص172)

د) غزل بيدل دهلوي (غزل دوم)
كه ره تا محمل ليلي است بيرون گرد محمل ها- ز بــرق اين تحير آب شــد آيينــه ى دل ها
به پاي جست و جو چون آبله خون گشت منزل هاكجا راحت؟ چه آسودن؟ كه از نايابي مطلب
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بيا بگذر كه از بهر گذشــتن هاســت حايل هاچه دنيا و چه عقبي ســد راه توست اي غافل
دلي بايد به دست آري همين تخم است حامل هادر اين مزرع چه الزم خرمن آراي هوس بودن
ســفيدي كرد آخــر راه از خــود رفتن دل هابه دشــت انتظارت از بياض چشــم مشــتاقان
به خــون رفتــه پرواز دگــر دارند بســمل هادماغي مي رســانم از شكســت شيشه رنگي
بــه بازار كــرم گوهــر فروشــانند ســايل هاز پــاس آبــروي احتيــاج مــا مشــو غافــل
همان يك حلقه ى آغوش مجنون است محمل هانــدارد صيد حســن از دامگاه عشــق آزادي
نواي طرفــه اي دارد شكســت رنگ باطل هاز نفي ما و من اثبــات حق در گوش مي آيد
تراوش مي كند حق از شكست رنگ باطل هاخــزان گلشــن امــكان بهــاء واجبــي دارد
كه گر در خود توان آتش زدن مفت است محفل هازبان شــمع فهميدم ندارد غيــر از اين حرفي
گرو از سبحه بود امروز بر هم خوردن دل هاتسلســل اين قدر در دور بي ربطي نمي باشــد

(ص 221)

الف) ويژگى هاى ظاهري غزل ها
1. تعداد بيت ها:

حافــظ، به دليل رمــزي و مقدس بودن عدد هفت و برابر بودن شــماره ى ابيات غزل با تعداد 
آيات ســوره ى حمد2،  بيت هاى اين غزل را هفت بيت قرار داده اســت و صائب دو غزل ده بيتى 

سروده است.
ناصر علي، يك غزل هفت بيتى و يك غزل پنج بيتي سروده است. بيدل فراتر از كار حافظ و صائب 

غزل ها را در 11 و 13 بيت سروده است.

2. قافيه:
براى نماياندن نوآورى شاعران پس از حافظ، نخست قافيه هاي غزل حافظ و سپس قافيه هاي 
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هم سان و ناهم سان و قافيه هاى نوين و ابتكارى چهار شاعر ديگر آورده مى   شود.
قافيه هاي غزل حافظ: ناول، مشكل، دل، محمل، منزل، محفل، ساحل و اهمل.

قافيه هاي غزل صائب:
الف) هم سان: دل، منزل(4 بار) ، محفل ، ساحل(2 بار)، محمل، مشكل.

ب) نوين: حايل.

قافيه هاي غزل ناصر علي:
الف) هم سان: دل، منزل، ساحل، مشكل، محمل، محفل، ناول.   

ب) نوين: حايل   

قافيه هاي غزل بيدل:
الف) هم سان: دل(2 بار)، محفل، ساحل(2بار)، محمل(2بار)، مشكل. 1. غزل نخست 

ب) نوين: سائل، گل، سمبل.   
الف) هم سان: دل(3 بار)، محمل(2 بار)، منزل، ساحل، محفل. 2. غزل دوم 

ب) نوين: حايل، حامل، بسمل، باطل(2 بار).   

3. اشاره به حافظ:
از ميان اين ســه تن، تنها ناصرعلي به شــيراز (مي شيراز) اشاره دارد و مصرع عربي «اال يا ايها 

الساقي...» را تضمين كرده است. بيدل و صائب، هيچ اشاره اي به نام و شعر حافظ ندارند.
البته صائب در جاهاي ديگر ديوان، به حافظ ابراز ارادت كرده است:

- هالك حسن خـدا داد او شوم كه سراپـا  چو شعر حافظ شيراز انتخاب ندارد(ص2155)
بيدل هم در يك غزل نام حافظ را آورده است:

- بيـدل كالم حـافظ شد هـادي خيـالم    دارم اميـد كـآخر مقصود من برآيـد
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دكتــر آرزو همين يك غزل را «ممهور به مهر تتبع و اســتقبال» (آرزو، 1387: 106) مي داند، 
درحالي كه غزل هاي بســياري در ديوان بيدل هســت كه به استقبال حافظ رفته و ايشان، تنها شش 
غزل هم وزن و هم رديف و قافيه ى بيدل و حافظ را مي آورند و از غزل هاي ديگر چشــم پوشــي 

مى كنند.

4. تركيب سازي
يكي از مهم ترين مصداق هاي هنر ورزي و نوآورى شاعرانه، مهارت شاعر در تركيب آفريني  
است و اين كه چه اندازه مي تواند با تركيب ها4 تصويرهاي گوناگون بيافريند. فهرست تركيب هاي 

گوناگون تشبيهي، استعاري، وصفي و اضافي هريك از شاعران عبارت است از:

حافظ:
بوي نافه، تاب جعد، منزل جانان، امن عيش، پير مغان، شــب تاريك، بيم موج و ســبكباران 

ساحل ها. (8 تركيب)

صائب:
معماري دل ها، دل مردم، چراغ مرده دل، شمع محفل، دل بيدار، پاي خواب آلود، نصيب دور 
گردان، گوهر سيراب، بناي كعبه، كعبه ى دل، گشاد دل، كام نهنگ، دل گرداب، خواب غرور، 

شكست شيشه ى دل و پيمانه ى مي. (1تركيب)

ناصر علي:
خلوت دل، تار ســبحه، زير منزل، درد تنك ظرفي، وســعت آغوش، شــمع روشــن، كثرت 

اسباب، بوي گل، گردش چشم، شمع كشته، ديده ى بيدار و مي شيراز. (12 تركيب)
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بيدل:
غزل اول: دليل وحشــت، فرياد پســند، تالش مقصد، ســامان جمعيت، رم آهو، بسته راحت، 
دامن دل، اصالح فســاد جسم، ســامان رياضت، نم لغزش، كلفت پندار هستي، چشم خود، زخم 
بي امان احتياج، آب روي ســائل ها، وحشــتگه امكان، پر پرواز منزل ها، ساز عدم، گريبان محيط، 

خمار كامل، خميازه ى ساغر و هجوم حسرت آغوش مجنون. (21 تركيب)
غزل دوم: برق تحير، آيينه ى دل، محمل ليلي، گرد منزل، نايابي مطلب، پاي جست و جو، سد 
راه، خرمن آراي هوس، دشــت انتظار، بياض چشــم، راه از خود رفتن، شكست شيشه ى رنگي، 
پرواز دگر، پاس آبروي احتياج، بازار كرم، صيد حســن، دامگاه عشــق آزادي، حلقه ى آغوش 
مجنــون، نفي ما و من، اثبات حق، نواي طرفه، شكســت رنگ باطل، زبان شــمع، بر هم خوردن 

دل ها، كنار عافيت، بحر طلب، موج ما، (28 تركيب)

با بررســى اين تركيب ها ديده مى شــود كه تركيب هاي حافظ تشــبيهي و استعاري نيستند و 
بيش تر وصفي و اضافي (اضافه ى توصيفي) هستند.

تركيب هاي شعرى حافظ
تركيب هاي صائب نمونه هاي اســتعاري تشــبيهي در خود دارند و تعداد آن ها حدود 5، 1 برابر   -

تركيب هاي حافظ اســت. در تركيب هاي صائب تركيب هــاي 3 واژه اي مانند: چراغ مرده دل، 
چهار مورد ديده مي شود كه مي توان گفت نسبت به سبك عراقي گونه اي نوآوري تلقي مي شود.

ناصر علي هم تركيب هايش از حافظ بيش تر اســت(هر چند تعــداد ابياتش با غزل حافظ يكي   -
است) در ضمن ناصرعلي يك تركيب 3 واژه اي دارد.

در دو غزل بيدل 21 و 28 تركيب ديده مى شود كه بسياري از آن ها استعاري است. پنج تركيب   -
3 واژه اي، يك تركيب چهار واژه اي در غزل اول و شش تركيب 3 واژه اي در غزل دوم آمده 

است كه در مقايسه با 3 شاعر ديگر بي همتا است.
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تعبيراتي مانند كلفت پندار هســتي و هجوم حســرت آغوش مجنون در شــعر بيدل بى همتا و 
برخاســته از سبك شخصي اوست. به همين دليل اســت كه كار بيدل را «طرز تراشي» ناميده اند. 

(فتوحي، 1385: 306)6

5. عناصر شعري
روش ديگرى كه براى مقايســه ى چهار شاعر مناســب است، بررسى عناصر شعري و تصوير 
ســازى اســت. اين عناصر، بايد از مقوله ى تكيه ى كالم، واژه ى خاص شــاعر و واژگان كليدي 

موجود در زبان معيار باشد:

حافظ:
ســاقي، عشق، مشــكل، زلف، صبا، دل، منزل، عيش، محمل، مي، سجاده، پير مغان، سالك، 

شب، موج، گرداب، ساحل، خودكامي، برنامي، راز، محفل، حضور و غايب.

صائب:
معماري، منزل آرا، دل، چراغ، شمع، محفل، منزل، پا، گوهر، ساحل، دريا، كعبه، زبان، اميد، 

نهنگ، گرداب، خواب، شيشه، ليلي، مجنون، ديوانه و انگور.

ناصر:
محبت، جاده، سبحه، ساقي، آغوش، ساحل، شمع سر كلبه، كثرت، هفتاد و دو ملت، پيمانه، 

شيراز و جام.

بيدل:
غزل نخست: جنون، وحشت، فريد، سپند، نغمه، طپيدن، بسمل، سامان، رم، رياضت، اصالح، 
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لغزش، بي رنگي، پندار، احتياج، وحشتگه، امكان، عدم، محيط، خمار خميازه و حسرت، 
غزل دوم: آيينه، مطلب، آينه، بسمل، امكان، تسلسل، عافيت و موج. 

موضوع جالب توجه اين اســت كه برخي واژگان و تركيب ها در شــعر هر 4 شــاعر، كاربرد 
اختصاصى دارد مانند:

پير مغان: در شــعر حافظ، بيان گر ســلوك خاص حافظ بر پايه ى آموزه هاي ايراني- اسالمي 
است.

معماري: در شعر صائب، يادآور تأثير فضاي معماري دوره ى صفويه بر شعر اوست.
سبحه: در شعر ناصرعلي گونه اي باور مذهبي را به ياد مي آورد كه هفتاد و دو ملت، در همين 

غزل مؤيد آن است.
عدم: در شعر بيدل، اساس نگرش معني گراي او را به هستي و عدم نشان مي دهد.

آيينه، حيرت: در غزل دوم آمده اســت ولي در غزل نخســت مجالي براي پرداختن به آن ها 
نبوده است.

براي آن كه نوع نگرش شــاعرانه ى هر شــاعر را نشــان دهيم، قافيه ى ساحل را در چهار غزل 
بررسى مي كنيم: 

حافظ:
كجــا داننــد حــال ما ســبك باران ســاحل هاشــب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل

صائب:
از آن دريا كه با اين قرب خشــك اند ساحل هانصيب دور گردان گوهر ســيراب چون گردد

ناصر علي:
به قــدر بحر باشــد وســعت آغوش ســاحل هاتو چون ساقي شوي درد تنك ظرفي نمي ماند

بيدل:
گريبان محيط است آن كه مي گويند ساحل هانواي هســتي از ســاز عدم بيرون نمي جوشــد
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شكست از موج ما گل كرد بيرون ريخت ساحل هاكنــار عافيــت گــم بــود در بحر طلــب بيدل
مالحظه مي شــود كه حافظ از سبكباران ساحل ها سخن رانده است و صائب از خشك بودن 
ســاحل ها و ناصر علي از آغوش ساحل ها و بيدل از گريبان محيط بودن ساحل ها و بيرون ريختن 

ساحل ها.
 دشــواري كار به دليل زيادى اســتعاره، توسل به مجاز و به كار بســتن تشبيهات غريب و دور 
از ذهن عامه اســت؛ ولي همه ى آن ها نمايان گر فكر دقيق و تصورات گريزان پيچيده ى اوســت 

(دشتي ، 1364: 17)

ب) معني و مفهوم چهار4 غزل (پيام هاي شاعرانه)
هركدام از چهار شــاعر به فراخور مســايل و دغدغه هاي ذهني و اتفاقات روزگارشان از شعر 

براي بيان ديدگاه  هاي خود بهره  گرفته اند.
در اين جا، بي آن كه بخواهيم غزل ها را معني كنيم، مفهوم يا پيام شاعرانه ى آن ها را مي آوريم 

تا روشن شود كه شاعران با در دست داشتن وزن و قافيه هاى هم سان چه حرف هايي زده اند.

1)پيام هاي غزل حافظ
1. از ساقي شراب مي خواهد؛ زيرا عشق، آسان به نظر مي رسيده است؛ اما اكنون چيزي جز مشكل 

نيست.
2. به اميد رسيدن به اندكي بوي خوش معشوق، خون دل بسيار بايد خورد.

3. در منزل معشوق امن و آرامشي در وصال نيست؛ زيرا ناگهان زنگ حركت به صدا در مي آيد.
4. به دستور پيرمغان مي توان (و بايد) سجاده ى پاك را به شراب ناپاك شكست!

5. در شبي سياه و سرشار از ترس موج و گرداب، خفتگان آسوده بر ساحل مارا درك نمي كنند.
6. كار شــاعر در عشق به ســبب خودكامگي به بدنامي كشيده است و اين راز، نقل همه ى محافل 

نهان نخواهد ماند.
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7. اگر شاعر خواهان حضور دوست است اراده ى غايب نشود و دنيا را به حال خود رها كند.

2) پيام هاي غزل صائب
1. منزل آراي خود پسند، معمار دل مردم نيست.

2. چراغ خاموش دل دنيا را سياه كرده به گونه اي كه شمع پيش پاي خود را نمي بيند.
3. دل بايد بيدار باشد تا بتوان حتي با پاي خواب آلود طي منازل كرد.

4. دوره گرد (هرزه گرد) گوهر ســيراب به دست مي آورد؛ زيرا ساحل هم با همه ى نزديكي اش 
به اين دريا لبش خشك است.

5. كعبه و ميخانه ساخته ى مردم بيكار است كه از اضافه ى گل كعبه دل آن ها را ساخته اند.
6. زبان بستم دلم پر از گشايش شد و چشم بستم بينش من بي مانع و حجاب شد.

7. نااميدي را پذيرا مشو حتي اگر در كام نهنگ باشي كه ساحل درياي عشق در گرداب است.
8. اگر شكست شيشه دل ها صدا داشت، خواب اهل عرفه آن قدر سنگين نبود.

9. مجنون را به خاطر ليلي متهم كرده اند، غافل از اين كه سخن مردم ديوانه محملي دارد.
10. دل من مانند دانه هاي انگور پرعقده بود كه يك پيمانه  مي حل مشكل كرد.

3) پيام هاي غزل ناصر علي
1. جاده ى محبت زير دل نهان است؛ مانند تار رشته  ى تسبيح كه زير دانه ها نهان است.

2. اگر دوســت ساقي شود مشــكل كم ظرفي (كم ظرفيتي پيش نمي آيد) هم چنان كه ساحل به 
قدر دريا گنجايش دارد.

3. كلبه ى تاريك به شمع تكيه دارد، اگر دل به تاب و سوز بيفتد، همه ى مشكل ها حل مي شود.
4. تو به دليل كثرت اسباب، راه براي خود سخت كرده اي مردم صاحب فهم محمل را چون بوي 

گل رها كرده اند.
5. گردش چشم تو با هفتاد و دو مذهب سازگاري دارد و محفل هاي شهر را با يك پيمانه روشن كرده اي.
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6. براي حريفان پس از مرگ روشن شد كه در هر ديده ى بيدار حايل و حجاب نهفته است.
7. شاعر، امشب شراب شيراز (شعر حافظ) با خود دارد، پس اي ساقي جام را بياور.

4) پيام هاي شعر بيدل
غزل نخست:

1. جنون، جايي كه مايه ى وحشت دل باشد، ناله ى دانه ى اسپند محفل ها را از خود بيرون مي جهد.
2- كدام نغمه مايه ى ناله ى توســت؛ در حالي كه طپيدن آهنگي داشــت كه بســمل ها را به خون 

كردن (خونين شدن) كشانيد. 
3. تالش مقصد سامان آرامش را از تو گرفت، هم چنان كه چون كشتي اختيار خود دادي ساحل 

آرام، مانند رم آهو است.
4. در اين دنياي پر محنت اگر آســايش هوس دارد، مبادا ســينه بر غباري بمالي كه دامن گير دل 

شود.
5. بــا اصالح فســاد تن رياضت را فراهــم كن، هم چنان كه لغزش در گل را مي توان با خشــكي 

برداشت. 
6. از بي رنگي ســبك روح بوديم؛ اما در اين دنيا دل گراني كرد، به گونه اي كه مجبور شــديم 

محمل بربنديم.
7. مانند قطره ى اشك از پندار هستي در گره بودم، تا اين كه از چشم خود چكيدم و مشكل حل 

شد(گره باز شد).
8. از زخم احتياج خبر نداري، وگرنه آب روي گدا چند خون ديت مي خواهد.

9. تو قرباني راحت و آسوده اي و غافلي كه مانند شمع پر پروانه منزل ها از جاده مي جوشد.
10. آهنگ هستي از ساز عدم بيرون نمي آيد: ساحل در واقع گريبان درياست (نه خشكي زمين).

11. بيدل از خميازه ى ساغر خمار كامل است؛ هم چنان كه هجوم حسرت آغوش مجنون محمل ها 
را ريخت.



203 مقايسه ى سبكي تركيب آفريني هاي بيدل دهلوي و ...

غزل دوم:
1. برق حيرت آيينه ى دل ها را آب كرد؛ زيرا راه تا محمل ليلي گرد محمل ها است.

2. چه راحت و آسايشي كه از ناياب بودن مطلب، پاي جست وجو آبله زد و خون شد.
3. چه فرق ميان دنيا و عقبي است كه هر دو سد راه تو هستند، بيا از آن ها عبور كن كه هر حايل 

را بايد گذشت.
4. در مــزرع دنيا براي چه خرمن آراي هوس باشــي، دلي به دســت آور كــه همين تخم حاصل 

مي دهد.
5. در دشت انتظار از سفيدي چشم مشتاقان راه از خود رفتن دل ها سفيدي كرد (روشن شد).

6.  شكســت شيشه ى رنگي مرا دل و دماغي مي رســاند؛ هم چنان كه با خون بر زمين رفته بسمل 
پروازي ديگر دارد.

7. از پاس داشتن آبروي احتياج ما غافل مشو؛ زيرا در بازار گرم گوهر فروشان خود گدا هستند.
8. شكار حسن از دام عشق آزادي و رهايي ندارد و همان حقه ى آغوش مجنون محمل هايي است 

كه ليلي در آن است.
9. از نفــي ما و من اســت كه صداي اثبات حق به گوش مي رســد و شكســت رنگ باطل نواي 

شگفتي دارد.
10. پاييز باغ آفرينش بهار شايسته و زيبايي دارد؛ زيرا حق از شكست رنگ باطل تراوش مي كند.
11. زبان شــمع را فهم كرد حرفي جز اين ندارد كه اگر بتوان در خود آتش زد، محفل ها ديگر 

بي ارزش است.
12. تسلســل در دور بي ربط و نا مفهوم نيســت؛ زيرا بر هم خوردن هميشگي دل ها از سبحه گرو 

مي برد.
13. اي بيدل ســاحل عافيت در درياي طلب گم بود، از موج ما شكســت، آشكار شد و ساحل ها 

خود را نشان داد.



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم204

به گونه اى كه آشكار است، از حافظ كه به سمت بيدل پيش مي آييم، در شعر به جاي داشتن 
تصويرهايي كه از جهان اطراف ما فراهم شده است؛ مانند در كاروان سراي دوست جاي عيش و 
وصال دائم نيســت (حافظ)، سخن از ريختن محمل ها از هجوم آغوش مجنون در ميان است كه 

كامال معنوي و دروني و حتي گاهي فرا واقع گرا است.
ترديدي نيســت كه اين روند، شــكلي تكاملي دارد كه از همان روزگار حافظ (و حتي بسيار 
پيش از آن) آغاز شده است و در دوره ى سبك هندي به اوج رسيده است. شعر فارسي، تا عصر 
حافظ نكته يابي هاي ظريفى داشــته اســت و صائب با اســتادي، به آن روح و ارج مي دهد و بيدل 

بي ترديد وام دار اين كار صائب است. (كاظمي، 1387: 69)
اين كنار هم چيدن پيام هاي شــاعرانه ى شــاعران نام برده، نشــان از آن دارد كه هر چند شعر 
بيدل به لحاظ وزن و قافيه ســنتي به نظر مي رسد. «ولي به لحاظ ساختار هنري كاربرد هنجار شكن 
و آشــنا زدايي زبان و شيوه ى خلق تصاوير هنري و بخشي از درون مايه ى تازه تر از هر بيان تازه اي 

است»(سالجقه، 1389: 112)
آيا نمي توان گفت كه بر اثر همين بيان تازه و نو به نوى ديدگاه ها اســت كه شــخصيت بيدل 
متأثر و متفاوت است، به گونه اي كه او را نمونه ى عالي يك مسلمان و از طرفي يك ماترياليست 

و انقالبي(سوسياليست) دانسته اند.(عيني، 1387: 79)

نتيجه گيري
1. شاعران پس از حافظ چندان به اين كه اين غزل در ابتداى ديوان حافظ آمده، توجه نداشته اند؛ 
زيرا به طورمعمول استقبال ها اين حالت يا ويژگي را در خود حفظ نكرده اند. البته تعداد فراوان 
شــاعراني كه ايــن غزل را بيش از ديگر غزل هاي حافظ اســتقبال كرده اند نشــان مي دهد كه 

شاعران پس از حافظ از اهميت و ارزش معنوي اين غزل ناآگاه نبوده اند.
2. در ميان همه ى اســتقبال هايي كه از غزل حافظ شــده است، دو غزل بيدل در صدر قرار دارند؛ 
زيرا قدرت تعبير و مضمون آفريني و تركيب سازي بيدل را كسي پيدا نكرده است و نقادان ادب 
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هند از اين جهت بوده اســت كه رد پاي يك تركيب ادبي را تا ديوان بيدل دنبال مي كرده اند 
تا دريابند بيدل آن تركيب را به كار برده است يا نه (وارسته، 1383: 63)

3. بيدل، به طور كلى نه تنها مصرعي را از حافظ استقبال نمي كند، بلكه نامي هم از خواجه به ميان 
نمي آورد. به نظر مي رســد كوشــش بيدل جبهه گيري هنرمندانه و مبتكرانه اى در برابر شيوه ى 

شاعران ايرانى است.
4. اين گونه مقايســه هاي ســبكي، نشان مناسبي اســت براي تشخيص ســبك هاي ادبي و سبك 

شخصي شاعران.
5. حضور شعر صائب، در اين مقايسه نشان داد كه او از يك سو به شعر ايراني پيش از خود، تكيه 

دارد و از سويي به شعر سرشار از مضمون سرزمين هند روي آورده است.
6. شــعر ناصر علي سرهندي نشــان داد كه او آخرين گام مضمون هاي پيچيده سرايي البته پيش از 
بيدل را برداشته است و درست پس از اوست كه بيدل به اين رستاخيز كلمات موفق مي شود.

7. اين اســتقبال ها نشان مي دهد، بيدل موفق شده است ظرفيت هاي تازه اي از شعر فارسي را پيش 
روي همگان قرار دهد. قافيه ها و تركيب هايي كه در شعر بيدل آمده است در دوره ى صائب و 
حتي حافظ در زبان معيار فارسي آن روزگاران رواج و كاربرد داشته است؛ اما شعر هنوز توان 

بهره برداري از ظرفيت و توان معني پردازانه ى اين واژگان را نداشته است.
به همين دليل اســت كه برخي اين ظرفيت ســازي براي واژگان و تركيب هاي زبان فارسي را 
از ســوي بيدل گونه اي افراط گرايي تلقي كرده اند كه مايه ى مهجوري ديوان شــاعر در سرزمين 

مادري شعر فارسي (ايران) شده است.8
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پي نوشت
ده ها شاعر ايراني و از ديگر سرزمين هاى فارسى زبان، اين غزل حافظ را استقبال كرده اند. فقط . 1

در دوره ى سبك اصفهانى- هندي و در ايران، آسياي ميانه و افغانستان، شاعران گاهي تا سه 
غزل به وزن و قافيه ى غزل «اال يا ايهاالساقي» سروده اند؛ براى نمونه: فياض الهيجي(ص67)، 
عرفي شــيرازي(ص 238)، ســليم تهراني(ص23)، امالي بخارايي(ص ص11 و 33)، قبولي 
هــروي(ص 373)، حزين الهيجــي(ص 214) كاهي كابلي(تاريخ ادبيــات صفا ج 2، 5 ص 
758)، آفرين الهوري(همان، ص 1405)، طرزي قندهاري(ص49) و شــاه محمدحســن فرد 

االوليا (معين،1378:770). 
اين غزل حافظ را فاتحه الكتاب ديوان حافظ دانسته اند كه با سوره ى حمد كه فاتحه الكتاب . 2

قرآن است در شماره ى بيت و آيه، برابري دارد.
شــگفت اين كه بيدل قافيه هاي تــازه را در دو غزل خويش جاي داده اســت؛ يعني قافيه هاي . 3

ابتكارى و نوين بيدل در دو غزل او متفاوت است.
طبيعي اســت كه هر متن به فراخور خود تركيب هاي اســتعاري – تشــبيهي و حتي كنايي را . 4

مي تواند در خود داشــته باشــد كه ناشي از قدرت طبع و قوت دستگاه تركيب ساز ذهن شاعر 
يا داستان نويس است.

در ايــن برشــماري تركيب ها فقــط تركيب هاي اضافي چهار شــاعر را شــمارش كرديم و . 5
تركيب هايي مانند خون در دل افتادن و جرس فرياد برداشــتن را حساب نكرديم، زيرا همين 

بسامد از تركيب ها، گوياي سبك خاص هر شاعر بوده است.
سخن آزاد بلگرامي است در تذكره ى خزانه ى عامره (ص 105). 6
البته حافظ به طور مستقيم غزل را از كسي استقبال نكرده است و اصل ابتكار از آن اوست.. 7
ن. ك. مقدمه استاد شفيعي كدكني در شاعر آينه ها.. 8



207 مقايسه ى سبكي تركيب آفريني هاي بيدل دهلوي و ...

منابع:
آرزو، عبدالغفور(1381)، خوشه هايي از جهان بيني بيدل. مشهد: ترانه.  -
ـــــــــــــــــــ  (1378)، بوطيقاي بيدل. مشهد: ترانه.  -
ـــــــــــــــــــ (1388)، انسان كامل از ديدگاه بيدل و حافظ. تهران: سوره: مهر.  -
امالي بخارايي(1388)، ديوان اشعار. به تصحيح دكتر جيب صفرزاده. تهران: الهدي.  -
بيدل دهلوي، عبدالقادر(1386)، ديوان اشــعار. به كوشــش دكتر محمد سرور مواليي، تهران:   -

نشر علم.
پورنامداريان، تقي(1382)، گمشده ى لب دريا. تهران: سخن.  -
حافظ، شمس الدين محمد(1364)، ديوان اشعار. به تصحيح عالمه قزويني و دكتر غني، تهران:   -

زوار، مكرر.
حسيني، سيد حسن(1387)، بيدل، سپهري و سبك هندي. چاپ چهارم، تهران: سروش.  -
حزين الهيجي(1384)، ديوان اشعار. به تصحيح ذبيح اهللا صاحبكار، تهران: ميراث مكتوب.  -
دشتي، علي(1364)، نگاهي به صائب. چاپ سوم، تهران: اساطير.  -
زرين كوب، عبدالحسين(1370)، نقش بر آب. چاپ دوم، تهران: معين.  -
سالجقه، پروين(1389)، نقد نوين در حوزه ى شعر. تهران: مرواريد.  -
سليم تهراني(1389)، ديوان اشعار. به تصحيح محمد قهرمان، تهران: نگاه.  -
شفيعي كدكني، محمدرضا(1376)، .شاعر آينه ها. چاپ ششم، تهران: آگاه.  -
شميسا، سيروس(1384)، كليات سبك شناسي. تهران: ميترا.  -
صائــب تبريزي، محمد علي(1383)، ديوان اشــعار. به تصحيح محمــد قهرمان، چاپ چهارم،   -

تهران: علمي و فرهنگي.
صفا، زبيح اهللا(1386)، تاريخ ادبيات در ايران. تهران: فردوس.  -
طرزي قندهاري(1381)، ديوان اشعار. به كوشش ننگيالي طرزي، تهران: برگ زيتون.  -
عرفي شيرازي(1387)، كليات عرفي. به تصحيح محمد ولي الحق انصاري، تهران: دانشگاه تهران.  -



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم208

عيني، صدرالدين(1384)، ميرزا عبدالقادر بيدل. به كوشش شهباز ايرج، تهران: سوره مهر.  -
فتوحي، محمود(1385)، نقد ادبي در سبك هندي. تهران: سخن.  -
فياض الهيجي(1373)، ديوان اشــعار. به تصحيح دكتر جليل مسگر نژاد، تهران: دانشگاه عالمه   -

طباطبائي.
قبولي هروي(1386)، ديوان اشــعار. به كوشش يحيي خان محمد آذري، تهران: بنياد موقوفات   -

دكتر افشار.
كاظمي، محمد كاظم(1387)، كليد در باز. تهران: سوره.  -
معين، محمد(1378)، حافظ شيرين سخن. چاپ چهارم تهران: صداي معاصر.  -
ناصرعلي سرهندي(1388)، ديوان اشعار. به كوشش حميد كرمي، تهران: الهام.  -
وارسته، سيالكوتي مل(1383)، جواب شافي. به تصحيح دكتر سيروس شميسا، تهران: دانشگاه   -

عالمه طباطبايي.



 حافظ و سراجى 
(شاعرى در دستگاه سالطين هند) 

دكتر احمدرضا يلمه ها
دانشيار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان  

مقدمه 
ادبيات فارســى و گنجينه ى شعر درى، هم چون مجموعه ى واحدى است كه بررسى هر جزء 

آن نيازمند توجه به كل آن است. 
يكى از مســتندترين و مطمئن ترين شــيوه براى شناخت سخن هر شــاعر و فهم ارزش شعرى 
آثار او، بررسى تأثير سخن گذشتگان بر سخن او و نفوذ اشعار و افكار آن شاعر در آثار شاعران 
پس از اوســت ؛ چرا  كه نتايجى كه از اين كندوكاوها به دســت مى آيد، عالوه بر تبيين شخصيت 
آن شاعر و شناسايى سرچشمه ى مضامين و انديشه هاى او، در حل بسيارى از مشكالت سخن آن 

شاعر كارگشا خواهد بود.
 درباره ى ميزان اثرپذيرى حافظ، اين شــاهين بلندپرواز شعر فارسى، از شاعران گذشته خود 
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به ويژه تأثر از ســعدى، كمال اســماعيل، موالنا، جمال عبدالرزاق، ظهيــر فاريابى، نظامى، عطار، 
خاقانى، معزى، اديب صابر و... پژوهش و بررسى هاى به جايى شده است؛ اما هنوز ارزش مطالعه 
و تحقيق را دارد، به ويژه در شــعر شــاعران كم تر شناخته و ناشناخته ى شعر فارسى. البته اين نكته 
را بايد يادآور شد كه وجود اشتراكات لفظى و معنايى، تعبير، صور خيال و... در شعر دو شاعر، 
هميشــه به معناى سودجويى مســتقيم يكى از ديگرى نيست؛ چرا كه شاعرانى كه زبان و فرهنگ 
مشترك دارند، در اداى مفاهيم ذهنى و مقاصد خود، خواه ناخواه از واژگان، تعابير و صورخيال 
نزديك به هم اســتفاده مى كنند. اما بايد گفت كه حافظ، در اثرپذيرى در مضامين و انديشــه ها 
زمان ناپذير اســت و تأثر او از شاعران ديگر به شــكل بارزى نمايان است؛ خرمشاهى مى نويسد: 
«اين بحث و فحص از يك سو تا حدودى اعجاب ما را به هنرمندى حافظ كاهش مى دهد؛ چرا كه 
پيشينه ى بسيارى از مضامين و انديشه ها و صنايع و ظرايف شعرى او را در آثار پيشينيان مى يابيم؛ 
ولى از ســوى ديگر تعجب و اعجاب ديگرى در ما بر مى انگيزد كه پى مى بريم حافظ تا چه حد 
سخن شــناس و طبعش نسبت به ظرايف آثار ديگران حســاس بوده است. چنان كه به حق مشهور 
است، حافظ اغلب بلكه همه ى مضامين يا صنايع مقتبس از ديگران را از صاحبان اصلى آن ها بهتر 

ادا مى كند». (خرمشاهى، 40:1372). 
به هر حال اين نوع تحقيقات باعث شــناخت بيش تر عظمت شعرى حافظ و شيرين كارى ها و 
نازك خيالى هاى او مى شود. به ويژه آن كه بيش تر مضامين و مفاهيم شعرى كه حافظ از ديگران 
گرفته با نوعى ارتقا و اعتالبخشــى به آن، شــيواتر و زيباتر از صاحبان اصلى اثر، بيان كرده و به 
بازآفرينى آن پرداخته اســت. فتح اهللا مجتبايى مى نويســد: «آن چه را كه از ديگران گرفته، چنان 
در كارگاه ذوق و انديشــه و خيال خود آرايش داده و كمال بخشيده است كه صورت اصلى در 
برابر آن سست و خام مى نمايد. هنر او در اين كار هم چون هنر گوهر تراش چيره دستى است كه 
دانه هاى تراشــيده را از نو تراش مى دهد و جلوه و تابناكى او را چند چندان مى كند». ( مجتبايى، 

.(59:1385
يكى از شاعرانى كه درباره ى اثرپذيرى حافظ از او، تاكنون پژوهش جداگانه اى نشده است، 
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سيد سراج الدين سگزى، متخلص به سراجى و سيد سراجى است. 
نگارنده، در اين نوشــتار سعى كرده به ســودجويى حافظ از تعابير و مضامين او بپردازد. اين 
شاعر گمنام قرن هفتم هجرى، بخشى از عمر خود را در هندوستان بوده و از شاعران قوى دست و 
توان مند شعر فارسى است كه به خاطر به كار بردن التزامات دشوار، رديف هاى بسيار سخت اسمى، 
فعلى و حتى جمله  اى، او را مصارع الشــعرا (كشــتى گيرنده و به خاك افكننده ى شــاعران)لقب 
داده اند. ذبيح اهللا صفا مى نويســد: «از شرح احوال او در تذكره ها اطالعات وافى به دست نمى آيد 
و آن چه در تذكره هايى از قبيل خالصه  االشــعار تقى الدين كاشانى و در صحف ابراهيم و مجمع 
الفصحاء هدايت آمده، حاوى اطالعات مبهم و گاه غلط است و بر روى هم اطالعات تقى الدين، 
صرف نظر از بعضى اشتباهات درباره او مشروح تر و غالبا صحيح تر است». (صفا، 1372 : 362/3). 
درباره ى محل والدت او بايد گفت كه برخى او را از «مكران» و «كج» مى دانند و برخى از «بلخ». 
چنان كه ذبيح اهللا صفا تحقيق كرده اند، انتســاب او به بلخ، اشتباه و به سبب همانندى نام او با شاعر 
ديگرى به نام ســراجى بلخى است( پيشــين، ص 363)و اهل كج و يا مكران دان ستن اين شاعر، به 
خاطر آن اســت كه بخش فراوانى از عمر خــود را در مكران در جوار طوايف كوچ گذرانيده و 
به مدح پادشاهان و امراى آن سامان پرداخته است. چنان كه خود در ضمن قصيده اى مى گويد: 

اى ســراجى آن كــه انــدر راه توحيد خداى
گوهر نظم تو بر خاك خراســــان طعنـه زد 

مى نمايــد هــر زمانــى معجز و برهــان تويى
شايد ار در كنج گنج كفج و در مكران تويى

ديوان اين شاعر تاكنون در ايران به چاپ نرسيده و آن چه از اشعار اين شاعر باقى مانده است، 
نســخه اى است كه اصل آن در اختيار سعيد نفيســى بوده و عكسى از آن در كتابخانه ى مركزى 
دانشگاه تهران موجود است. اين نسخه ى به نسبت كامل، 255 صفحه دارد و به قطع وزيرى به خط 

نسخ تعليق در دو ستون نوشته شده و حدود 4500 بيت دارد. 
ويژگى اصلى اشــعار ســراجى آن اســت كه با وجود التزامات فراوان و اســتفاده ى بسيار از 
معلومات شــخصى خود در شعر، اشعار او هم چنان سليس و روان است.  ذبيح اهللا صفا مى نويسد: 
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«سخن او به تمام معنى شيوه ى شاعران خراسان دارد و او خود بدين امر چندين بار اشاره كرده و 
طرز الفاظ خود را خراسانى و خود را برتر از خاقانى دانسته است». ( پيشين : 373 ).

لســان الغيب شيراز، كه شغل و فكر اصلى اش تتبع در شــعرهاى فارسى و عربى پيش از خود 
بوده، اين شــاعر شــيرين زبان را ناديده نگرفته و از مضامين اين شاعر قرن هفتم مجذوب شده و 
گاهى هم در ســبك و ســياق كالم، پايبندى يافته و در برخى از ابيات، اوزان و موسيقى كالم و 
حتى اصطالحات موسيقايى و شطرنج در ديوان او را به وام گرفته است. او اسطوره ها و تلميحاتى 
كه چاشــنى شــعر سيد سراجى است، در كالم سحرآميز خود با چشــم اندازى وسيع با تعبيرى نو 

به كار برده است. 
اين تأثرات و استقبال هاى محتمل او به گونه هاى مختلف است. برخى همانندى ها و اشتراكات، 
همانندى هاى وزن و قافيه است و برخى اشتراكات لفظى و واژگانى است. در اين جا به چند نوع 

از اين اشتراكات اشاره مى شود.
قصيده اى سراجى:

سرمســت و بــى قــرار و دل آزار نيم شــب 
با زلــف دلربــاى و دو رخســار هم چو روز 
آن دلبــرى كــه آمــد و پــاى دلــم ببســت
بنشســت و گفت خيز و بيــار آن كه بزم از او
ســاقى اگــر نــگاه كنــد نيــم شــب در او

آمــد بــه عربــده بــر مــن يــار نيــم شــب 
شــب نيــم  شــكربار  و  نثــار  در  لعــل  بــا 

دســت غمــش به طــره ى دلــدار نيم شــب 
خرم شــود چــو روضــه ى فرخار نيم شــب 
گــردد رخش بــه گونــه ى گلنار نيم شــب 
              ( نســخه ى خطــى ديــوان : 135)

در پايان اين قصيده اشــاره دارد به آن كه مصراع اول را از مجير بيلقانى (شــاعر قرن ششــم 
هجرى)تضمين كرده است: 

شــبايــن مطلع او نهاد و بر او بســت يك رديف نيــم  شــهوار  لؤلــؤى  طبــع  بهــر  از 
بــا شــبروان شــدم بــه در بــار نيــم شــبپــس من بــه پــاى بكــر معانــى مجيــروار
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اين قصيده ى سراجى سگزى، اين شعر حافظ را به ياد مى آورد: 
پيرهن چاك و غزل خوان و صراحــى در دســت                                 زلف آشفتـه و خوى كرده و خندان لــب و مســـت

نيم شــب دوش به باليــن مــن آمــد بنشســـتنرگسـش عـربده جـوى و لبـش افســــوس كنــان  
     ( ديوان : 1370 : 109)

نمونه اى ديگر از سراجى:
تــرك سيميـن ساق مــن در ساحل  سيحون رسيدانــدر آمــد از درم چـــون آفتــاب انــدر شــرف

      ( ديوان : 302)

  واج آرايى حرف س در مصراع دوم و تركيب سيمين ساق، هم گون و هم سان است با اين بيت 
حافظ :  

دستم اندر دامـــن ساقـــى سيميـــن ســـاق بود                رشتـه ى تسبيــح اگــر بگسســـت معــذورم بـــدار 
   ( ديوان : 205)                  

كيســت كه تـن چو جام مى جمله  دهن نمى كنــد                                          ساقى سيم ساق مــن گـــر همـــه درد مى دهــــد
   ( همان : 197)

معانى و مضامين همانند و مشــترك در ســروده هاى اين دو شاعر بيش از اين هاست. بارها در 
ديوان ســراجى ســگزى مضامين و تعابيرى مى بينيم كه ابيات حافظ را به ياد مى آورد. در اين جا، 

برخى از آن ها برگزيده و در سه محور بررسى مى شود.

1. اشتراك در وزن و قافيه: 
برخى از اشعار حافظ، از جهت وزن و قافيه با اشعار سيدسراجى هم سان و هم گون است:
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سراجى:   
نى خطا رفت كه خـود عيد جهـان يـار من اســتزينــت عهـد جهــان عــارض دلــدار مـن اســت 

( نسخه ى خطى ديوان : 58)
حافظ :

وز پـى ديــدن او دادن جــان كـار مــن اســـتلعــل سيــراب بــه خـــون تشنه لب يار من اسـت

( ديوان : 121) **

سراجى: 
در زر انــــدود تــــو پيــــدا اثـــر نعمانـــــىاى زر انــدود تـو در خـــورد و خـــور نعمانـــى

( ديوان : 59)
كــه بــا ايــن غــزل حافظ هم ســان اســت:
احمــــد شيـــــخ اويــس حســـن ايلخانــــىاحمــــــد اهللا علــــــى معدلــــــه  السلطــــان

( ديوان : 357)***

سراجى : 
بــر دل از جمعيـــت غـم آنچــه مــى دانى بــود                                      تــــا ســــر زلفيـــن يــارم در پريشانـــى بـــود 

( ديوان : 110)
حافظ :  

تـا ابــد جــام مــرادش همـــدم جانـــى بـــوددر ازل هر كـــو به فيـــض دولــت ارزانــى بــود
*     ( ديوان : 211)*

مطلع قصيده اى از سراجى:
ديــــدار او ز ابلــــق ايـــام خوشتـــر اســـتخنــگ قمـــر زخنــگ فلــك تيز روتــر اســـت 

( ديوان : 15)
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حافظ :
شمشـــاد خانه پـرور مـا از كــه كم تر اســـتباغ مـرا چه حاجـــت ســرو و صنوبــــر اســـت

                                          ( ديــوان : 115)
سراجى: 

هـــزار گونــه گــل لعـــل در تمــّوج خـــوى                               نگــار مـــن چـــو زد هر زمـــان ز غيـــرت وى
(ديوان:159)

غزلى از حافظ:

الكــى    به صــوت بلبــل و قمــرى اگر ننوشــى مى الــدواء  آخــر  كنمــت  كــى  عــالج 
( ديوان : 329)

قصيده اى از سراجى: 
كــرد عالــم تيرگــى آن دم ز بحــر نيلفــامچــون فروشــد زورق زريــن به بحــر نيلفام

( ديوان : 203)
حافظ :

مجلــس انس و حريف همدم و شــرب مدام                                  عشــق بــازى و جوانــى و شــراب لعــل فام
( ديوان : 258)

***
سراجى: 

وز آفتــاب حســنت مــاه و ســتاره پنهــان                                       اى غيــرت ســتاره وى اشــك مــاه تابــان
( ديوان : 335)

حافظ:
هجــران بــالى ما شــد يــارب بال بگــردان                                         مى ســوزم از فراقــت روى از جفــا بگردان

( ديوان : 302)
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2. برخى ازتركيبات و اصطالحات هم گون: 
شاه خوبان 

سراجى :
شــاه خوبان اســت و بينم از ظرافت شّكرش                          مــاه تابــان اســت و دارد از لطافت آســمان

( ديوان : 128)
حافظ :

دانــد                                 به قد و چهره هر آن كس كه شاه خوبان شد دادگســترى  اگــر  بگيــرد  جهــان 
( ديوان : 190)

كاسه گردان
 سراجى:

كاســه گردان از براى شــوربايى آمده استســوى خــوان طبع تو تيــره فلك بــا آفتاب
( ديوان : 134)

حافظ :
ــردان شــد بــاز  هــر كــه چــون اللــه كاســه گ بشــويد  خــون  بــه  رخ  جفــا  زيــن 

( ديوان : 233)

با درنگ در هر دو بيت ســراجى و حافظ، به خوبى مشــخص اســت كه كاسه گردان فقط به 
معنى گدا و دريوزه (آن چنان كه فرهنگ نويســان نوشته اند)نمى تواند باشد و معنى ساقى، از آن 
اســتنباط مى شود. زرياب خويى مى نويسد: «اين از تصرفات حافظ است در معانى مجازى لغات و 
تصرفى شاعرانه و زيباست و با توجه به اين استعمال حافظ در معنى ساقى است كه صاحب برهان 
قاطع هم اين معنى ( ساقى)را براى كاسه گردان ذكر كرده است». (زرياب خويى، 1368 : 307).  
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پيرمغان
سراجى:

پيرمغــان گشــته  شــكل  بنمــود                                   ناتــوان  ناتــوان  شــكل  مغــان  چــون 
( ديوان : 61)

حافظ :
كــو بــه تأييــد نظــر حــل معمــا مى كــرد                                      مشــكل خويــش بــر پيرمغــان بــردم دوش

( ديوان : 170)

برخى تركيب «پيرمغان» را از برساخته هاى حافظ مى دانند؛ اما در اشعار فارسى پيش از حافظ 
از جمله اين بيت سراجى وجود دارد. 

خنگ چوگانى
 سراجى:

آســمان بر آُخــر تو خنــگ چوگانــى بود                                   تا سر بدخواه دين چون گوى در ميدان برى
( ديوان : 111)

حافظ :
شهســوارا چون به ميدان آمــدى گويى بزن                                     خنگ چوگانى چرخت رام شد در زير زين

( ديوان : 306)

خراب آباد
سراجى :

خراب آبــاد عالم را چنين معمار كى باشــدكف رادت به احسان گشت معمار همه عالم
( ديوان : 115)



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم218

حافظ :
مگر رســيم به گنجــى در اين خــراب آبادبيــا بيــا كــه زمانــى ز مــى خراب شــويم

( ديوان : 137)

اين تركيب، از تركيبات زيبا و متناقض نما است؛ ولى از برساخته هاى حافظ نيست و در ديوان 
شــاعرانى هم چون عراقى، كمال اسماعيل، انورى، آمده است و از ديدگاه سبك شناسى تاريخى 

قابل درنگ  است.  
زهره جبين

سراجى :  
اگر نه آن مه خورشــيد رخ زهره جبين استىدو چشم فرقدان من كجا پروين فشان گشتى

( ديوان : 118)

حافظ :
دّر يكتــاى كــه و گوهر يكدانه ى كيســتيــارب آن شــاه وش مــاه رخ زهــره جبين

( ديوان : 128)
جم و افسركى 

سراجى :  
ز فخــر بــر گهــر تــاج جــم و افســر كــىمــدام خــاك درش را زمانــه فضــل نهــد

( ديوان : 160)
حافظ : 

ز تخت جم ســخنى مانده اســت و افسر كىشــكوه ســلطنت و حســن كــى ثباتــى داد
( ديوان : 329)
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سيب زنخدان
سراجى : 

بــودز عشــق ســيب زنخــدان آب ديــده ى من انــار  دانــه ى  صفــت  بــر  هميشــه 
( ديوان : 333)

حافظ : 
كجــا همــى روى اى دل بدين شــتاب كجامبين به ســيب زنخدان كه چاه در راه اســت

( ديوان : 98)

آتش مى
سراجى : 

آتش مــى در ده و روى چو گل پنهان مدارگل به رنگ آتش آمد، آب چون آتش بيار
( ديوان : 90)

و هم چنين اين بيت:
گنج باد آورد پيشــش هم چو خاك رهگذارآتش مى بر كفش مانند آب كوثرى اســت

( همان : 26)
حافظ : 

چون قطره هاى شــبنم بر بــرگ گل چكيدهاز تــاب آتش مــى بر گــرد عارضش خوى
( ديوان : 326)

عكس مى
سراجى : 

چــرخ مرواريــد پيكر لعــل گــردد هاموارچون بخندد جام زر در سيم او از عكس مى
( ديوان : 22)
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حافظ :
يك فروغ رخ ساقى اســت كه در جام افتادايــن همه عكس مى و نقش نگارين كه نمود

( ديوان : 151)

آصف ثانى 
سراجى : 

پيكر اعدا ضعيف و پى ســپر شــد مور و مارآصف ثانى نظام الملك كز وى شد چو موى
   ( ديوان : 17)

حافظ :
دانســتحافظ اين گوهــر منظوم كه از طبع انگيخت ثانــى  آصــف  تربيــت  اثــر  ز 

( ديوان : 120)
سيه كاسه
سراجى : 

نشــد ز خــوان كســم پهلــوى اميــد ثميــنبه پيش مشــتى سيه كاســه  ديده گشته سپيد
( ديوان : 48)

حافظ : 
كان ســيه كاســه در آخر بكشــد مهمان را بــرو از خانه ى گــردون به در و نــان مطلب

( ديوان : 101)
اين تركيب، به غير از ســراجى ســگزى، در ديوان  شــاعران پيش از حافظ (از جمله خاقانى)

به كار رفته است.
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كفر زلف  

سراجى :
زاهد صنعان كه او ترســا شــد و زنار بســتگــو بيا با كفــر زلفش بــاز ايمان تــازه كن

( ديوان : 153)
حافظ :

در پى اش مشــعلى از چهــره بر افروخته بودكفر زلفش ره دين مى زد و آن ســنگين دل
( ديوان : 207)

تركيب كفر زلف، از تركيباتى اســت كه پيش از حافظ در ديوان شــاعرانى هم چون عطار، 
خاقانى و عراقى سابقه دارد. ( خرمشاهى، 1372 : 762). 

چشم صراحى 

سراجى : 
گريــه ى او جام را در خند ه ى بســيار بســتاندك اندك گريه بر چشــم صراحى اوفتاد

( ديوان : 55)
حافظ : 

كــن پنهــان  پيالــه  مرقّــع  آســتين  كه هم چو چشم صراحى زمانه خونريز استدر 
( ديوان : 116)

سراجى : 
گريــه ى او جام را در خنده ى بســيار بســتاندك اندك گريه بر چشــم صراحى اوفتاد

( ديوان : 55)
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حافظ : 
حكايتى اســت كه عقلــش نمى كند تصديقبيــا كــه توبــه ز لعل نــگار و خنــده ى جام

( ديوان : 253)

ديگر تركيبات و تشبيهات

تشبيه فلك به خنگ سبز : 
سراجى : 

هين كه شد آن سبز خنگ چرخ توسن رام سوربــر كميت بــاده جوالن كن به ميدان نشــاط
( ديوان : 74)

و در جاى ديگر همو گويد : 
نيســت بــا زيــب زرانــدود و فــر نعمانــى ســبز خنگ فلــك و ابلق روز و شــب وهم

( همان : 59)
حافظ : 

تــا او به ســر در آيد بــر رخش پــا بگردان مه جلــوه مى نمايد بر ســبز خنــگ گردون 
( ديوان : 302)

كاربرد آه و آينه
سراجى : 

چــون پيــش چشــم آيينــه از دود آه روىاى نــور چشــم روى تــو از زير خــط نمود
   ( ديوان : 23)

همو در جايى ديگر مى گويد :  
آه كــردم الجــرم بــر وى غبار آمــد پديدعارضش آيينه ى حسن است و من در عشق او

( همان : 199)
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حافظ :
مــن دل  دود  تــو  رخ  بــا  كنــد  چــه  نــداردتــا  آه  تــاب  كــه  دانــى  آينــه 

( ديوان : 161)
و : 

نبــوديــارب ايــن آينه ى حســن چه جوهــر دارد تأثيــر  قــّوت  مــرا  آه  او  در  كــه 
  ( همان : 206)

آه و آيينه از زوج هاى شعرى  ايست كه مانند سنگ و سبو، ذره و آفتاب و... در شعر فارسى 
فراوان به كار رفته است و پيش از حافظ در شعر شاعرانى چون سعدى، كمال اسماعيل، سنايى و 

ظهير فاريابى سابقه دارد (ر.ك. خرمشاهى، 1372 : 522). 

تشبيه دل به آينه 
سراجى : 

آيينــه ى دل اســت سراســر گرفتــه زنــگرخســار معرفت به چه بينى كه مر تو راست
( ديوان  : 10)

حافظ : 

بــازبــه پيــش آينــه ى دل هــر آن چه مــى دارم نمى نمايــد  جمالــت  خيــال  جــز  بــه 
( ديوان : 232)

تشبيه دل به مرغ 
سراجى گويد :

مرغ دل ها ســر به ســر افتــاد اندر دام ســوردام ســور اينــك بگســتردند در راه طــرب
( ديوان : 74)
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حافظ : 
وز آن خــط چــون سلســله دامى نفرســتاددانســت كه خواهد شــدنم مرغ دل از دست

( ديوان : 150)

ناز و نياز 
سراجى: 

كار او ناله است و جز ناله چه كارى ديگرستعاشــق و معشــوق را اكنــون بود نــاز و نياز
( ديوان : 75)

حافظ : 
كنيــدميــان عاشــق و معشــوق فرق بســيار اســت نيــاز  شــما  نمايــد  نــاز  يــار  چــو 

   ( ديوان : 224)
تركيب شيخ و شاب 

سراجى گويد : 
چشم احسانش نهاده سوى شيخ و شاب روىروى انعامش گشاده سوى خاص و عام چشم

    ( ديوان : 12)
حافظ : 

خروش و ولوله در جان شــيخ و شــاب اندازبيــا و كشــتى مــا در شــط شــراب انــداز
  ( ديوان : 233)

گفتنى است واج آرايى حروف ش در هر دو بيت، قابل تأمل است .
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چاه زنخدان
سراجى : 

يوســف آمد باز بــا چاه زنخــدان در جهانيوســف و چاه ار نديــدى اى نــگار نازنين
( ديوان : 29)

حافظ : 
شــمااى فروغ ماه حســن از روى رخشــان شــما زنخــدان  چــاه  از  خوبــى  روى  آب 

( ديوان : 102)
خط مشكبار 

سراجى : 
رفتــهبــر صفحه ى عــذارت زان خط مشــكبارت صــواب  صــاد  نشســته  خطــا  خــاء 

( ديوان : 34)
حافظ : 

آورد حــرز جــان ز خط مشــكبار دوســتآن پيــك نامور كه رســيد از ديار دوســت
( ديوان : 125)

تركيب شكر شكسته 
سراجى : 

دلربايــى بــازار  تــو  عــارض  و  لعــل  رفتــهاز  گالب  قــدر  شكســته  شــكر  نــرخ 
( ديوان : 34)

حافظ : 
كار شــيرين  شــاهدان  عربــده ى  شــور  شــكر شكســته ســمن ريختــه ربــاب زدهز 

( ديوان : 324)
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خلوت انس
سراجى: 

در دل از لفــظ ارحنــا مرحبايى آمده اســتروح را در صدر قدس از كنج خلوتگاه انس
( ديوان : 133)

حافظ: 
كنيــدحضور خلوت انس اســت و دوستان جمعند فــراز  در  و  بخوانيــد  يــكاد  ان  و 

  ( ديوان : 223)
تشبيه اشك به سيم 

سراجى : 
بــر زّر رخ ز مــژگان اشــكى چو ســيم بارمزر خواهد و ندارم وز عشــق ســيم ســاقش

( ديوان : 336)
حافظ : 

در غمت سيم شمار اشك و رخش را زر گيرتــرك درويــش مگير ار نبود ســيم و زرش
( ديوان : 230)

تشبيه ماه به خرمن
سراجى : 

خرمن ماه آمده اســت از دانة تو خوشه چيندانــه خــال تــو دارد مــرغ جانها را بــه دام
( ديوان : 177)

حافظ :  
چــو يــاد عــارض آن مــاه خرگهــى آوردچــه ناله ها كــه رســيد از دلم بــه خرمن ماه

( ديوان : 173)
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سخت سست
سراجى : 

حــىبــه كار آب تــو را ســخت سســت مى بينم شــىء  ُكل  المــاء  مــن  و  نخوانــده 
( ديوان : 160)

حافظ : 
بيــار بــاده كــه بنيــاد عمــر بــر باد اســتبيا كه قصر امل ســخت سســت بنياد اســت

( ديوان : 114)
ايهام تضاد بين دو واژه ى سخت و سست، در هر دو بيت جاى درنگ دارد. سخت، دو معنى 

دارد يكى معناى صفتى (در مقابل سست)و ديگرى، در مفهوم قيدى، به معنى بسيار. 

چشمه ى خورشيد

سراجى : 
عذار چشــمه ى خورشــيد در غبــار گرفتبــه صدمــه ســم ســمند دالوران گــه كار

( ديوان : 124)
حافظ : 

حافــظ عالــى  هّمــت  نبــود  تــا  را  طالب چشــمه ى خورشــيد درخشــان نشودذره 
( ديوان : 216)

باز همت 
سراجى : 

راست هم چون با خزف در ريسمان دارد گهرباز همت را به صحراى سعادت صيد توست
( ديوان : 305)
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حافظ : 
عــروج قــّوت  نبــود  را  وهــم  آن جــا كــه بــاز هّمــت او ســازد آشــيانســيمرغ 

( ديوان : 81)
در خون بودن الله

سراجى : 
آن ســمن بوى گل اندام ار به بســتان بگذرداللــه در خون دل افتد نيل ور در آب چشــم

( ديوان : 89)
حافظ : 

دشمن دل ســياه تو غرقه به خون چو الله باددادگــرا تــو را فلــك جرعه كــش پياله باد
( ديوان : 390)

شب ديجور 

سراجى :
در شــب ديجــور رايــت آفتــاب مردمــىخواجه عالم جمال الدين كه هست اندر كرم

    ( ديوان : 312)
حافظ :

وز عمــر مرا جز شــب ديجور نمانده اســتبى مهــر رخــت روز مرا نــور نمانده اســت
( ديوان : 115)

سپهر شعبده باز
سراجى : 

چــو حقه مهــره ى زر از چــه در دهان فكنداگــر نــه بوالعجــب آمد ســپهر شــعبده باز
( ديوان : 315)
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حافظ : 
از ايــن حيــل كــه در انبانه بهانه ى توســتچه جــاى من كــه بلغزد ســپهر شــعبده باز

( ديوان : 113)
عروس خاطر/ طبع  

سراجى : 
نو عــروس خاطرش را زّر و زيور مى رســدبــر اميــد حليــه ى احســان تــو هر ســاعتى

  ( ديوان : 89)
حافظ : 

بود كز دست ايامم به دست افتد نگارى خوشعــروس طبــع را زيــور ز فكر بكــر مى بندم
(ديوان : 247 )

اين تركيب، از نوع اضافه تشــبيهى اســت و وجه شــبه آن، نازكى و آراستگى است. پيش از 
حافظ در ديوان ظهير فاريابى و كمال اسماعيل آمده است. ( ر.ك. خرمشاهى، 963). 

صواب بودن باده نوشى  

سراجى :
مســت نابودن خطــا و باده نوشــيدن صوابو اندر آن موســم به نزد مردم هشــيار هست

( ديوان : 90)
حافظ : 

حافظــا اســت  باده پرســتى  صــواب  برخيــز و عــزم جــزم بــه كار صــواب كن  كار 
( ديوان : 310)
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ناله ى چنگ
سراجى : 

ناله ى چنگ و ربــاب و قصه ى دعد و ربابنظم فردوســى بخوان و داســتان هفت خوان
  ( ديوان : 92)

حافظ :
كــه بســته اند بــر ابريشــم طــرب دل شــادقدح مگيــر چو حافظ مگر بــه ناله ى چنگ  

( ديوان : 147)
بهار حسن 

سراجى :
چون بهار حســن او از آب چشمم آب يافتدر گلســتان رخــش از الله ســنبل بــر دميد

( ديوان : 103)
حافظ : 

حافظ خوش كالم شــد مرغ سخن سراى توخوش چمنى است عارضت خاصه كه در بهار حسن
( ديوان : 319)

لعل رّمانى 
سراجى : 

اســت رمّانــى  لعــل  چــو  تــو  لــب  عمانــىتــا  دّر  گشــت  مــن  اشــك 
( ديوان : 192)

حافظ : 
كــه در خم اســت شــرابى چو لعــل رمّانىكــه تنگدل چــه نشــينى ز پرده بيــرون آى

( ديوان : 87)



231 حافظ و سراجى

ميان، كمر و طرف
سراجى : 

در جفا با من چو گــردون بر ميان دارد كمرمن ز رخ طرف كمر سازم كه آن خورشيد روى
( ديوان : 304)

حافظ : 
تــا من ز كمــر چه طــرف خواهم بربســتپيداســت از آن ميــان چــه بربســت كمــر

( ديوان : 404)
ايهام تناسب بين سه واژه ى طرف، كمر و ميان در هر دو بيت قابل تأمل است. 

مهر و وفا : 

سراجى :
كــز جــور و جفــا نيك بــود مهــر و وفا بهبگــذر ز ســر جــور و جفــا مهــر و وفا كن

( ديوان :330)
حافظ : 

كه وضــع مهــر و وفــا نيســت روى زيبا راجز اين قــدر نتوان گفــت در جمال تو عيب
  ( ديوان : 99)

تشبيه نعل سمند به ماه

سراجى : 
ســماچون نعل ســمندت مه نو گشــت به تمكين اوج  ز  شــرف  بــه  ســمندت  ميــدان 

( ديوان : 331)
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حافظ : 
پيــدا نــو  مــه  شــكل  او  ســمند  نعــل  پســتدر  صنوبــر  بــاالى  او  بلنــد  قــّد  وز 

( ديوان : 109)
تشبيه نعل سمند به ماه نو و ايجاد نوعى ارتباط بين اين دو، در شعر انورى، ظهير فاريابى، عطار 

و كمال الدين اسماعيل به كار رفته است.( خرمشاهى، 1372 : 225). 

سوسن آزاده 

سراجى : 
گرچه اندر يك دهانش صد زبان آمد برونسوســن آزاده را آزادگــى خامــوش كــرد

( ديوان : 194)
حافظ : 

گــرش چــو سوســن آزاده ده زبــان بودىبــــه بنــدگى قــدش ســـرو معتــرف گشتــــى
( ديوان : 337)

مادر دهر: 
سراجى : 

مادر دهر سترون شــد و گردون عزبى استتــا نزايــد چو تــو اى شــاه جهان عالــم پير
   ( ديوان : 150)

حافظ : 
ايــندل بــدان رود گرامــــى چـــه كنـــم گر ندهـــم از  بهتــر  پســرى  نــدارد  دهــر  مــادر 

( ديوان : 315)
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اشتراك در مضامين شعرى: 
همگونى و همسانى در شعر اين دو شاعر، به وزن و قافيه و همانندى هاى لفظى ختم نمى شود. 
بســيارى از مضامين شعرى سراجى سگزى، در اشــعار حافظ ديده مى شود كه تأثيرپذيرى او از 

سراجى را بر ما روشن مى سازد.
سراجى: 

بنمــــــــود                                     آخـــرالزمــــــان  مهــــــدى  شـــــاه دجــــال كـــش كــــــه حــق او را 
( ديوان : 66)

اين مضمون را حافظ با آرايشى نوين و شيوه اى نو بيان كرده است: 
بگـــو بســـوز كـــه مهـــدى ديـــن پناه رسيـد كجاست صوفى دّجـــال فعـــل ملحـــد شكـــل   
( ديوان : 222)

سراجى:
دست و پايــى مى زنــم تا خود چه زايـــد روزگار روزگارم دست و پايــى مى  نهـــد، من در غمش
 ( ديوان : 66)

حافظ اين مضمون را با شيوه اى دلنشين تر اين گونه بيان مى كند: 
ستاره مى شمـــرم تا كه شـــب چــه زايــد بـــاز بدان مثل كه شـب آبستـــن اســـت روز از تـــو 
                                           ( ديــوان : 232)

يكى ديگر از مضامين شعرى سراجى سگزى، شكايت از روزگار و جفاى آن است. مضمونى 
كه در اشعار ديگر شاعران، فراوان ديده مى شود. سراجى گويد: 

تنــم چو نافــه ى آهوســـت بــا دل مشكيــــن ز دهر ســـگ دل، شيــــر انتقـام رو بــه فعـــل
  ( ديوان : 48 )
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و حافظ چنين گويد:
مذاق حرص و آز اى دل بشو از تلخ و از شورش سمــاط دهر دون پــرور نــدارد شهد آسايــش
( ديوان : 241) ***

سراجى سگزى داستان شيخ صنعان را اين گونه بيان كرده است: 
زاهـد صنعـــان كه او ترســا شد و زنـــار بســت گو بيا با كفــر زلفـــش بــاز ايمــان تــازه كــن
( ديوان : 56)

حافظ چنين گويد:
شيــخ صنعــان خرقــه رهــن خانـه ى خمار داشت گر مريــد راه عشقـــى فكـــر بدنامـــى مكـــن
ذكـــر تسبيــح ملــك در حلقــه ى زنــار داشــت وقت آن شيرين قلندر خـوش، كه در اطــوار سيــر
  ( ديوان : 134)

يكى از آرايه هاى بديعى در شــعر، آرايه ى پرسش و پاسخ (مناظره)است. ايـن آرايه پيش از 
حافظ در شــعر عنصرى، فرخى، معزى، اديب صابر، عثمان مخـــتارى و ديگــران ديده مى شود. 

سراجى سگزى هم چند مناظره گونه دارد. 
كه نبات خضــر از خــاك درش رستــه شــود دوش گفتــم به خرد كيســـت سكندر صفتــى
از غـــم روزى تـا روز قضـــا رستـــه شـــود گفت شاهى كه ز يــك بخشــش او اهل هنــر
( ديوان : 148)

نمونه ى ديگر:
سســت گشتــى چون روى اين راه بى پايـان او گفتـــم اى ملعـــون چرا اين منزل اول چنيــن
مــدت عمـــرم بـــه پايــان آمــد از دوران او گفت آرى آخر عمـر من اســت انــدر جهــان
( همان : 300)
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و حافظ غزلى دارد با مطلع:
گفتــم كــه مــاه من شــو گفتــا اگــر برآيد گفتــم غــم تــو دارم گفتــا غمت ســرآيد
( ديوان : 217)

گفتا به چشـــم هر چـه تــو گويى چنان كننـــد گفتم كيم دهــان و لبــــت كامـــران كننـــد
( ديوان : 200)

گفتــم دهنـــت گفــت زهــى حـّب نبــــات گفتـم كـه لبـــت گفــــت لبـــم آب حيــات
شــادى همـــه لطيفــــه گويــــان صلـــوات گفتم سخـن تـــو گفــــت حافـــ ظ، گفتــــا
( ديوان : 403)

يكى از مضامين پر بســامد در ديوان حافظ، اين است كه حافظ بارها به اين نكته كه با آمدن 
عيد فطر بايد به باده نوشــى پرداخت اشــاره كرده است. اين مضمون در ديوان سراجى هم يافت 

مى شود. 
سراجى: 

روز عيد اســت كه فرخنـــــده و ميمـون بــادت خســـروا غــــره ى شـــوال همايـــون بــــادت
( ديوان : 148)

و حافظ چنين گويد :
وان مواعيــــد كه كـــردى مـــرود از يـــــادت ساقيــــا آمـــدن عيــــد مبــــارك بـــــادت  
( ديوان : 105)
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از ديگر مضامين شعر فارسى، مضمون لعل شدن سنگ و زر پرورى خورشيد است. مضمونى 
كه حافظ چنين بيان كرده است: 

آرى شـــود وليـــك به خون جگــر شــود گوينـــد سنـگ لعــل شـــود در مقـــام صبــر
( ديوان : 215)

يا اين بيت : 
هر كه قدر نفس بــــــاد يمانــى دانســـــت سنگ و گل را كند از يمن نـر لعـــل و عقيــــق
( همان : 119)

اين مضمون در ديوان سراجى اين چنين مده است: 
صنعـش عقيـق و لعل كند پــاره ها و سنــگ آن را ســــزد خــــدايى كـــز تــــاب آفتــاب
( ديوان : 11) ***

يكى از مضامين شــعر حافظ كه بارها به آن اشــاره مى كند، اين اســت كه براى رســيدن به 
معشوق سيم و زر بايد داشت : 

كه دســت در كمـرش جز به سيــم و زر نــرود  مـــــن گــــــدا هـــوس ســـرو قامتـــى دارم 
                                         ( ديــوان : 214)

و اين مضمون، در ديوان سراجى سگزى اين گونه بيان شده است:
جز ســيــم و زر نخواهد من سيم و زر نـدارم                                             بـــى زر شبــــى نيامــــد آن سيــــم در كنــارم 
( ديوان : 335)
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نتيجه گيرى
از آن چه گذشت، مى توان چنين نتيجه گرفت كه شعر حافظ، جدا از مجموعه ى متون نظم و 
نثر فارســى و ادبيات جاويدان ايرانى نيست. خرمن گلى است كه در گلزار دير سال ادب فارسى، 
به بار آمده و از هر گل بوته اى، رنگى و بويى دارد. از اين رو، تحقيق در مضامين و مفاهيم شعرى 
حافظ چه از لحاظ مضمون، خواه آن هايى كه مســتقيم و يا غيرمستقيم از پيشينيان فراگرفته و چه 
آن كه به صورت توارد در شعر و سخن حافظ آمده، نياز به تفحص و كوشش فراوان دارد و هرچه 
در اين زمينه كندوكاو بيش ترى روى دهد، گونه هاى فراوان ترى از مضامين شعرى حافظ نمايان 

خواهد شد و چهره ى مقصود وى را بيش تر خواهد گشود. 
هر كســـى برحســــب فكـــر گمانــى دارد                               در ره عشق نشــد كس به يقين محــــرم راز  
( ديوان : 160)
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زن و زنانگى در اشعار حافظ و تاگور

دكتر عباس عاشورى نژاد1 
دكتر مريم پرهيزكارى2 

چكيده
   اين مقاله، با هدف شناخت «زن» و «زنانگى» در اشعار حافظ و تاگور، با تركيبى از روش هاى 

تحقيق «توصيف» و «تحليل محتوا» به رشته ى تحرير درآمده است. 
   در اشــعار حافظ، بزرگ ترين و مشهورترين غزل سراى ايرانى، زن حضورى مستقيم ندارد؛ 
امّا با مطالعه و دقت در سرگذشــت شــاعر، مى توان از طريق تفســير و تأويل، به غزليات يا ابياتى 
دســت يافت كه در آن حافظ زن را در مقام يك معشــوق، محبوب و معبود مورد ســتايش قرار 
داده اســت. اين در حالى است كه در اشــعار تاگور، بزرگ ترين و مشهورترين شاعر هندى، زن 

حضورى مستقيم و بسيار چشمگير دارد. 

1. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد بوشهر
2. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد بوشهر
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در اشعار تاگور، عالوه بر اين كه مى توان نقش هاى مختلف زن در مقام دخترى ، همسرى و 
مادرى را به وضوح مشاهده كرد، زن نماد الهه هاى هندى است. 

واژگان كليدى: حافظ، تاگور، زن، زنانگى

مقدمه
خواجه شــمس الدين محمد، حافظ شــيرازى (792-726 ق) شاعر بلند پايه ى ايرانى است. از 
منظر بسيارى از پژوهشگران، داراى مشربى عارفانه بود. او مشهورترين و محبوب ترين غزل سراى 
ايران است و مردمان امروز ايران زمين، ديوان غزلياتش را بعد از كتاب مقّدس قرآن كريم عزيز 

مى شمارند. 
بــراى پى بــردن به ديدگاه هــاى وى دربــاره ى زن و زنانگى، در ابتدا الزم اســت نگاهى به 

ديدگاه هاى موجود، نسبت به موقعيت زن در شعر كالسيك ايران داشته باشيم. 
درباره ى جايگاه زن در شــعر كالســيك ايران، نظريات متفاوت و بلكه متضادى وجود دارد 

كه در مجموع مى توان آن ها را به دو دسته تقسيم كرد. 
ديدگاه اول كه متأثر از نظريه ى «استبداد شرقى» اثر «كارل ويتفوگل» است (پوالدى، 1376) 
كه معتقد اســت؛ چون زنان در تاريخ ايران، هيچ گاه حضورى مســتحكم و مســتقل در عرصه ى 
مناســبات سياســى، اجتماعى و فرهنگى نداشــته اند و همواره تحت ســلطه ى نظام مرد ساالرى 
بوده اند. بنابراين، حضورشــان در شــعر، هيچ گاه هويت مســتقلى نداشته اســت و همواره تابع و 
بازيچه ى اراده ى مردان بوده اند. اينان نقش فّعال پاره اى از زنان مثل «شــيرين» را در برهه هايى از 

زمان استثنا مى دانند. 
ديدگاه دوم معتقد اســت كه اگرچه زنان به طور مســتقيم در مناســبات جامعه ى ايران نقش 
مستقيم نداشته اند؛ بلكه آنان به طريق غير مستقيم، هميشه بر مناسبات سياسى، اجتماعى و فرهنگى 
به طور جّدى اثرگذار بوده اند. بنابراين، حضورشــان به طور غيرمستقيم در شعر كالسيك ايران، 

بسيار جدى بوده است. 
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يكى از نقش هايى كه زنان در اشــعار ايرانى داشــته اند، نقش معشــوقه بوده و معشــوق شاعر 
ايرانى چه وجود خارجى داشــته و چه نداشــته؛ چون قدم در بساط بى آاليش غزل گذاشته، فارغ 
از ويژگى هاى جنســى خود، چنان هيئت قدســى و مينوى به خود گرفته كه توّجه شاعر را چون 

پرستنده اى ستايشگر، به خود جلب نموده است. (مظفرى، 1383: 134)
در واقع زن مطرح در شعر غنايى، در اصل يك ايزد بانو است. پس در توصيف او زبان شعر، 
استعارى و تصويرى است؛ يعنى از انواع تشبيه و مجاز و استعاره استفاده شده است و مى توان اين 
استعاره ها را تأويل به حقيقت كرد؛ زيرا در واقع اين استعاره ها، همان صفات جادويى و اساطيرى 

ايزد بانوان را به عنوان يك الگوى نخستين مطرح مى كنند. (شميسا، 1373: 125)
در شــعر كالســيك عرفانى، اگرچه زن حضور قابل توّجه فيزيكى ندارد و ساخته و پرداخته 
زمان و ذهن شــاعر است؛ اما همواره از او به عنوان نماد جمال و جلوه ى جمالى حضرت دوست 
ياد مى شــود (اكبرى، پايگاه رســمى اينترنتى پرتال جامع علوم انسانى) و شاعر در وصف ُعلّو او 
و آرزوى تقرب به درگاه او ســخن مى گويد و همين معشــوق است كه عارفان از آن، به معبود و 

خدا تعبير مى كنند. (همان: 126)
و اما درباره ى رابيندرانات تاگور (1941-1861 م) شــاعر، نويسنده، موسيقى دان، ترانه سرا و 
فيلســوف هندى گفتنى است كه خانواده ى وى از «برهمنان» بوده و شخص وى به «اُپانيشادها» و 

«ديوان حافظ» عالقه ى فراوان داشته است. (مشهور، 1388: 144)
ديدگاه هاى تاگور نسبت به زن و موضوع زنانگى، آن قدر برجسته و بارز است كه در اين باره 
آمده اســت: «طبيعت وجود تاگور از جنبه ى زنانه ى بســيار قوى برخوردار است، او مظهر پندار 
آرداناريشوار (Ardahanarishwar) است. تصويري در اسطوره هاى هندو، نيمه خدا و نيمه الهه 
(شــيوا ـ پارواتى) كه نماد موجودى آرمانى بوده اســت و در او خصوصيات مردانه و زنانه با هم 
تلفيق شــده اند تا او را تكامل بخشــند. زنانگى، حس شــهودى و ذكاوت تاگور، او را داناى كل 

ذهن يك زن كرده است.» (تاگور، 1386: پيش گفتار: 17)
در فلســفه ى هند، انسان جايگاه رفيعى دارد، او ناخداى كشتى وجود خويش است و مسئول 
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كليه ى اعمال خود است، از اين رو فلسفه ى هند اهّميّت زيادى به تهذيب نفس مى دهد.
قابل توجه اســت كه يكى از خصوصيّات برجســته ى فلسفه هند آن است كه تأكيد زيادى بر 
يكى بودن حقيقت دارد. از نظر آن ها اگرچه صورت مختلف اســت؛ ولى در معنى يكى هستند. 
حقيقت در آينه هاى رنگارنگ منعكس شــده اســت و اگرچه در جاهــاى مختلف به رنگ هاى 
مختلــف درآمــده؛ اما اگر پس اين پرده هاى رنگارنگ نفوذ كنيــم، جلوه ى نور يك حقيقت را 

مشاهده مى كنيم. (مهرين، 1361: 60 - 66)
در فلســفه ى هند برهما، نيرويى مقّدس است، همان حقيقت واحد است كه مافوق اين دنياى 
درد و رنج اســت و اوپانيشــادها كه يكى از بزرگ ترين كتب مقّدس و فلسفى هند است، بهترين 
منبع شــناخت جايگاه و نقش انســان در جهان هســتى و نقش زن و مرد در چگونگى رسيدن به 

حقيقت است.
شناخت نقش زن و زنانگى در شعرهاى تاگور، با توجه به فلسفه ى فوق امكان پذير است.  

زن و زنانگى در اشعار حافظ
واژه ى «زن» در ديوان حافظ دو بار به كار رفته است، يك بار در غزليات و بار ديگر در قصايد، 
(اشــترى، 1385، ج1: 598) اين امر پژوهش را درباره ى زن از منظـر حافظ، دشـــوار و در عين 
حال تأمل برانگيـز مى كند. حافظ در تك بيت با استفاده از واژه ى زن در غزلياتش آورده است: 
بنماى رخ كه خلقى واله شوند و حيران/بگشاى لب كه فرياد از مرد و زن برآيد. (حافظ333/3)

   در بيت فوق، خواجه ى شيراز، واژه ى «زن» را در كنار واژه ى «مرد» به كار برده و در مجموع 
تمام انسان ها را اراده كرده است و اين كاربرد، كاربردى بسيارى معمولى و ساده است. بار ديگر 
كه حافظ از واژه ى زن در قصايد اســتفاده كرده، در قصيده ى مدح شــاه شيخ ابواسحاق است و 

در ضمن آن آورده است:

جزاش در زن و فرزند و خان و مان گيرد كه هر چه در حق خاندان دولت كرد   
                  (حافظ برگ نيسى، 1379: 586)
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   در اين بيت، واژه ى زن، عموميت دارد و منظور خاصى را نمى توان از آن ادراك كرد. 
حافظ 12 بار از واژه ى «دختر» اســتفاده كرده است. (اشــترى، همان: 448) كه در تركيب با 

واژه ى بعد، بيش تر به معنى شراب است، براى مثال:

برسان بندگى دختِر رز گو به در آى                 كه دم و هّمت ما كرد ز بند آزادت
                                                                                                         (حافظ 18/3)

   در خصوص نام هاى زنان بايد گفت كه در ديوان حافظ، نام هاى مريم، زليخا، حوا، زهره، 
ليلى، ســلمى، شكر و گلچهر مورد استفاده قرار گرفته است و واژه ى «مادر» دو مرتبه در تركيب 
«شــيرمادر» و «مادر دهر و مادر گيتى» و يك مرتبه «ام الخبائث» در معناى شــراب آمده اســت. 
(خوشه چرخ آرايى، 1387: 41) كه در مجموع نمى تواند ما را در فهم ديدگاه خواجه، نسبت به 

مقوله ى زن و زنانگى يارى كند.
 با توجه به عارفانهـ  عاشقانه بودن غزليات حافظ، پى بردن به انديشه هاى ناب خواجه درباره ى 
زن، دشــوار اســت و اين امر را بايد در ميان مفاهيم و واژه هاى ديگرى جست وجو كرد كه گواه 
مســائل زنانگى باشد. اين امر اگر چه دشوار است؛ اما مى تواند تا حدودى ما را در نيل به مقصود 

يارى رساند. 
در اين راستا، بايد به اين نكته توجه كنيم كه حافظ در گزينش واژه ها، بسيار عالمانه برخـورد 
كرده اســت. تا آن جا كه اگـر بخـواهيم جاى واژه اى را با واژه ى هم معنيش (مترادفش) به شرط 
لطمه نزدن به وزن شــعر عوض كنيم، تأثير اراده شــده از ســوى حافظ را در پس ذهن شــنونده 

نخواهد داشت؛ براى نمونه در بيت زير:

واعظان كاين جلوه بر محراب و منبر مى كنند      چون به خلوت مى روند آن كار ديگر مى كنند
      (حافظ 199/1)

   اگــر حافــظ به جاى واژه ى «واعظ» از واژه ى «ناصح» اســتفاده مى كــرد، آن زيبايى و آن 
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القــاء مفهوم عميق را از دســت مى داد؛ به اين دليل كه ما  از واژه ى ناصح، گونه اى دلســوزى و 
خيرخواهــى اراده مى كنيم كه در مورد واژه ى «واعظ» چنين نيســت يــا الاقل در ديوان حافظ با 

توجه به مفهوم «وارونگى مفاهيم» اين انتظار را نداريم.
   پس طبيعى اســت كه براى نشــان دادن ســيماى واقعى «زن» در ديوان حافظ، بايد به سراغ 
واژه هايى هم چون: يار، دلبر، نگار، محبوب، معشــوق و... برويم و عالوه بر اين ها به غزليّاتى بايد 
توجه كرد كه حافظ به طور مستقيم، بدون خطاب خاصى و گاه با ضميرى، معشوقش را توصيف 

مى كند. البته از مقوله ى استعاره ها نبايد غافل شد:

اگر آن طاير قدسى ز درم باز آيد                عمر بگذشته به پيرانه سرم باز آيد

كه در اين بيت «طاير قدسى» به استعاره، مراد يار فرشته خوى است (خطيب رهبر، 1375:319) 
اگرچه برگ نيســى «طاير قدســى» را كنايه از ممدوح و اين ممدوح را به احتمال «شــاه شجاع» 

معرفى مى كند. (برگ نيسى، 1379:240)
از ايــن رو، بــه خاطر اين اختالف نظرها، ســيماى «زن» را بدون درنظرگرفتن اســتعاره ها، به 
تصوير مى كشــيم. گفتنى است شايد اين اختالف نظرها، مربوط به اوضاع نابه سامان عصر حافظ 
باشــد كه زهد و تقواى ريايى، مجالى براى واضح صحبت كردن از معشــوق نگذاشته و خواجه 
به عمد در لفافه صحبت كرده اســت، به گونه اى كه بتوان با تأويل، از چنگ كوته بينان ظاهربين 

فرار كرد.
   در توضيح مختصر عصر حافظ بايد گفت كه اميرمبارزالدين: «در شيراز، بعد از پيروزى بر 
خاندان اينجو، به نام خليفه ى عباسى مصر كه دست نشانده ى امراى آن جا بود، خطبه خواند و اين 
اقدام او، به منزله ى احياى شريعت و بازگشت دوران قبل از عهد ايلخانان، مورد تحسين متشرعه 
واقع شــد. اميرمبارزالّدين در اظهار تقّدس و اجراى نهى از منكر چنان شّدت و دقّتى به خرج داد 
كه عشرت جويان شــيراز  وى را به طعنه، پادشاه محتسب خواندند.» (زرين كوب، 1379: 586) 
اين اتفاقات و حاكميت زهد ريايى و تقواى ظاهرى و شــريعت قشرى (مشكور، 1366: 264) به 
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هرحال خواجه را وادار مى كرد تا در توصيف مسائل زنانه، مالحظات زمانه را لحاظ كند.
 بنابراين، در اين مقاله، كوشــش شــده تا از طريق تفسير و تأويل مفاهيم احتمالى مطرح شده 

در غزليات حافظ، به مقصود نزديك شد. 
در اولين گام بايد توجه شــود كه واقعى ترين و ملموس ترين نگاه حافظ به زن، در غزل هايى 

ادراك مى شود كه به زعم اكثر حافظ پژوهان، مخاطب حافظ همسرش است:
ســر تا قدش چــون پــرى از عيب بــرى بودآن يــار كــزو خانــه ى مــا جــاى پـــرى بود

بيچـــاره ندانســت كــه يــارش ســفـرى بـوددل گفــت: فروكش كنم اين شــهر به بويش   
برافتـــاد       پـــرده  مـــن  دل  راز  ز  نــه  تــا بــود فلــك شــيوه ى او پـــرده درى بـودتنهـــا 
بــا حســن ادب شــيوه ى صاحب نظــرى بودمنظـــور خـردمنـــد مــن آن مــاه كــه او را       
آرى چــه كنــم دولـــت دور قمـــرى بـود؟از چنــگ منــش اختــر بدمهـــر بــه در بـرد          
بـــودعــذرى بنــه اى دل كه تــو درويشــى و او را ســـرتاجـورى  ُحســـن  مملكــت  در 

بـــوداوقات خوش آن بود كه با دوســت بسـر رفت      بيخبـــرى  و  بى حاصلــى  همـــه  باقــى 
افســوس كه آن گنــج روان، رهگــذرى بودخوش بـود لب آب و گل و ســبـزه و نسـرين    
بــا بــاد صبا وقت ســحـر جلــوه گـــرى بـودخود را بكش اى بلبل از اين رشك كه گل را
از يمـــن دعــاى شــب و ورد ســحـرى بـودهـر گنـِج ســعـادت كه خـــدا داد به حـافـظ         

(حافظ ، غزل 216)

    در مطلع غـزل، حافظ براى همســرش چنان كه از مقام همســـرى انتظار مى رود، واژه ى يار 
را  بر مى گزيند يارى كه پرى صفت، از تمام عيب ها به دور است و حافظ به خاطر او و به اميد او 
در اين شــهر، رحل اقامت مى افكند، همو كه زيباروست، خردمند است، داراى حسن معاشرت، 
صاحب نظر و نكته سنج است. اگرچه اختر بدر مهر، اين يار را از چنگ شاعر به در برده؛ اما تمام 
اوقات خوشــى را كه تّصور مى كند، با او ســپرى شده اســت و در پايان غزل، او را گنج سعادت 
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خدادادى مى داند كه به يمن دعاى شب و ورد سحرى، به دست آورده است. 
در غزل ديگرى به مطلع:

مسلمانان مرا وقتى دلى بود                كه با او گفتمى، گر مشكلى بود
                                                                                          (حافظ ، غزل 217)

   مى تواند دل يار از دســت رفته اى باشد كه حافظ مشكالتش را با او در ميان مى گذارد و او 
غمگسار حافظ است و حافظ با چـاره جـويى و نيك انديشـى او، از گـرداب غم نجات مى يابـد. 

عالوه بر موارد فوق، بيت هايى كه در زير مى آيند، شايد اشاره ى حافظ به همسرش باشد: 

شمشــاد خانه پرور مــن از كه كم تر اســتبــاغ مرا چــه حاجت ســرو و صنوبر اســت

(همان/غزل 39)
كايــد بــه جلـــوه ســـرو صنوبر خـــرام ماچنــدان بــود كـرشــمه و نــاز ســهى قدان

(همان/11/4) 
اســت  خــوش  خاطــر  مــرا  دالرامــى  رابــا  آرام  بـــرد  يك بـــاره  دلـــم  كـــز 
چمــن انــدر  ســرو  بــه  ديگــر  راننگــرد  انــدام  ســيم  ســرو  آن  ديــد  كــه  هــر 

(همان 7 و 8 /8)

   با تعمق بر اين ابيات و ابياتى از اين دست، مى توان گفت: حافظ سواى جلوه ى معشوقى «ما 
را به اين باور وا مى دارد كه اشــاره به مقام زن، همراه با نوعى چشم داشــت همدمى و غمخوارى 
مأنوس و صادقانه اســت.» (خائفى، 1376) به عبارت بهتـر، غيـر از محاســن جســمى و ظاهـرى، 
شايســتگى هاى كامل يك زن را هم دارا اســت، تا شايسته ى همســرى يعنى يك پيوند روحى و 

احساسى متعالى را پيدا كند.
يكى ديگر از غزل هايى كه چهره ى زن (معشــوق) را به زيبايى نشان مى دهد، غزل زيباى زير 
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است:
پيرهن چاك و غزل خوان و صراحى دردست زلف آشفته و خوى كرده و خندان لب و مست  

نيـم شـب دوش به باليـن من آمـد بنشست  نرگسش عـربده جـوى و لبش افسـوس كنان  
گفت: اى عاشق ديرينه ى من خوابت هست؟ســـر فراگـوش مــن آورد و بــه آواز حزين
كافـر عشـــق بـود گـر نشـــود بـاده پـرستعاشــقى را چنيـــن بــاده ى شــبگيـر دهنـد
كه ندادنـد به ما تحفـه جـز ايـن روز الســتبــرو اى زاهد و بر ُدرد كشــان خــرده مگير
اگر از خمـر بهشت است وگـر باده ى مستآن چــه او ريخت بــه پيمانه ى ما نوشــيديم
اى بســا توبه كه چون توبه ى حافظ بشكستخنده ى جــام مى و زلــف گره گيـــر نگار

(حافظ /26)
خواجه با استادى تمام، زنى را توصيف مى كند كه هم راز و رمـز عشـق ورزى و دلدادگى را 
مى داند، هم صاحب همه محاســن خداداد است و دركمال آراستگى و زيبايى، تمام كشش ها و 
جاذبه هاى زنانگى را دارد و اين مهم، ميســر نمى شود مگر با به كارگيرى واژه هايى كه در ضمن 

فاخر بودن، تمام ويژگى هاى غزل را در خود دارند.
 از ايــن رو، مى توان گفت حافظ از يك موجود اجتماعى كه انتظار تمايالت جســمانى از او 
مى رود، به يك عروج روحانى مى رسد. كه اگر در مورد اول، زيبايى هاى جسمانى منجر به عشق 
مى شــود، در مورد دوم، زيبايى ملكوتى، باعث عشق ورزى مى شود كه حافظ بارها در غزلياتش، 
در صدد رفع اين ابهام بوده است كه انگيزه ى آن عشقى كه تعالى روحانى را در پى دارد، زيبايى 
ظاهرى نيست؛ چون در اين مرحله، عاشق نه در پى كام جويى است و نى در پى وصال بلكه در پى:

كــه نام آن نــه لب لعل و خط زنگارى اســتلطيفـه ايســت نهانـى كـه عشـــق از آن خيـزد

هــزار نكته در ايــن كار و بـار دلدارى اســتجمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
(حافظ، 5 و 66/6)
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   ولــى ســرانجام، همان گونه كه رندانه به توصيف «زن» از ديــدگاه خود پرداخته بود، براى 
اين لطيفه و اين جمال كه براى عشق ورزى الزم مى داند، واژه ى رمزآلود عميق و كشف نشدنى 

«آن» را به كار مى برد.
شاهد آن نيست كه مويى و ميانى دارد        بنده ى طلعت آن باش كه «آنى» دارد
                                                                                                           (همان 125/1)

   انتخاب كلمه ى «شــاهد» بســيار زيركانه است؛ چون شــاهد «در لغت به معنى بيننده و گواه 
است و در استعمال صوفيه، به معنى مطلق خوب و خوبروى به كار رفته؛ به اين تعبير كه او شاهد 

صنع خداى است» (رجايى، 1340: 289-290). 
خرمشــاهى معتقد است كه شــاهدهاى حافظ هم مانند شاهدهاى ســعدى غير عرفانى است 
(خرمشــاهى، 1380: 162). يعنى بنده ى طلعت آن زيبارويى زمينى بايد بود كه زيبايئش، زيبايى 
ظاهرى نيست؛ بلكه «حالت و كيفيتى است ناگفتنى ولى دريافتنى؛ زيبايى از آن جهت كه صفت 

نتوان كرد ليكن به ذوق در توان يافت.» (فروزان فر، 1355: 185-186)

زن و زنانگى در اشعار تاگور
   يكــى از تيپ هايــى كه با نگاه اول به اشــعار تاگور، توجه هر خواننــده اى را به خود جلب 
مى كند، تيپ شــخصيتى زن است. شــايد به اين دليل كه طبيعت در اكثر اشعار تاگور، حضورى 
پــر رنگ دارد؛ طبيعتــى دارنده ى روح و اين حضور طبيعت در كنار انســان عميق تر و معنادارتر 

مى شود. انسانى كه مهمّ ترين جزء طبيعت است. 
به عبارت ديگر انساِن تاگور، انسانى است سارى و جارى در تمام ذرات عالم ـ عالمى كه هر 
ذّره اش خود يك كل بى منتهاســت (تاگور، 1388: مقدمه 40). انســانى كه نيمى از پيكره اش را 

زن تشكيل مى دهد. يعنى همان آميختگى انسان و به تبع آن «زن» با طبيعت: 
برگ هاى لرزان اين درخت / مثل انگشت هاى كودكى شيرخواره / دلم را نوازش مى كند. 
(همان: 227)
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زميــن/ امروز  در آفتاب / مثل زن ها وقت ريســندگى چند ترانه ى قديمى را / به زبانى از ياد 
رفته / در گوشم زمزمه مى كنند. (تاگور، ماه نو و ... ، 1389: 154)

   و تمام آن احســاس، روح، زندگى، عشــق، ايمان و ... كه تاگور در پى انتقال آن است، از 
طريق «زن» و سپس «كودك» ممكن تر است. به همين دليل، اين موجود در قاب نگاه دقيق و ريز 

تاگور محصور شده تا دست مايه اى جسمانى، براى عروجى روحانى باشد. 
بنابراين، زن در اشــعار تاگور در نــگاه اول به طوركامل، واقعى و زمينى اســت، زنى كه هم 

زيباست: اى زيبا / خودت را در عشق ببين / نه در چاپلوسى آينه (تاگور، 1388: 165)
   زيبايى كه در بزرگ سالى نبايد باعث غرور شود و در كودكى چون ميوه ى كالى است كه 

بى موقع نبايد چيده شود: 
دخترك، زيبايى ات چونان ميوه اى ست / كه هنور بايد برسد / همراه با اضطراب رازى سر به مهر 
(تاگور، 1387: 29)

هم مى  خندد و هم حرف مى زند و خنده هايش موسيقى زندگى است.
لبخند تـو گل كشــتـزارهاى تو بـود / حرف تو نواى سروهاى كوهى تو بود / دلت اما / زنى 

بود كه ما همه مى شناسيمش (تاگور، ماه نو و ... ، 1389: 185)
اى زن / تو در خنده ات / موسيقى چشمه ى زندگى را دارى (همان: 192)

هم كارهاى خانه را انجام مى دهد:
زن ! / هنگامــى كــه در كارهاى خانه / به اين طرف و آن طرف مــى روى / اندام هايت آواز 

مى خوانند / مثل جوباره يى / از تپه يى / ميان ريگ هايش (همان: 114)
هم با حرف زدن خودش را پيدا مى كند: 

رؤيا / همســرى اســت / كه بايد حرف بزند / و خواب شوهرى اســت / كه خاموش تحمل 
مى كند. (همان: 155)

هم خشمگين مى شود: 
خشم زن مثل الماس است مى درخشد اما نمى سوزاند
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هم مى گريد: 
اى زن / تــو دل عالم را / با عمق اشــك هايت / حصار كــرده اى / مثل دريا كه زمين را دارد 

(همان: 186)
هم مانند هر انسانى، صاحب انديشه اى بزرگ است. 

اى يار، بســا شــب تاريك / كه من در اين دريا بار / به امواج گوش مى ســپارم / خاموشــى 
انديشه هاى بزرگ تو را احساس مى كنم. (همان: 157)

   زنــى كه نه حلقه هاى گل، نه ترانه هاى ســتايش آميز نــه خلخال هاى گوهرين نه تختخواب 
طاليى نه نشســتن بر گردونه ى پيروزى شــادش نمى كند، فقط آن چه شــادش مى كند، ناشناسى 

است كه تا ابد يار او خواهد بود. 
او كيست كه در قلبم نشسته؟

زنيست كه تا ابد تنهاست.
من او را خواستم و به وصالش نرسيدم. 

او را با حلقه هاى گل آراستم 
و در ستايش اش ترانه ها خواندم. 

لحظه يى لبخندى در صورتش درخشيد، 
و بعد ناپديد شد. 

آن زن اندوهگين به ناله گفت، «شادم نمى كنى.» 
برايش خلخال هاى گوهرين خريدم

و با بادزِن گوهر نشان بادش زدم؛ 
روى تختخواب طاليى برايش بسترى پهن كردم. 

آن وقت پرتو شادى در چشم هايش سوسو زد و مُرد. 
آن زن اندوهگين به ناله گفت، 

«شادى من در اين ها نيست.»   
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او را روى گردونه ى پيروزى نشاندم
و به سراسر جهان راندم.

دل هاى پيروز سر به پايش خم كردند، 
و هلهله ها به آسمان رسيد

لحظه يى غرور در چشم هايش درخشيد، 
بعد از اشك تيره شد. 

زن اندوهگين به ناله گفت، شادى من در پيروزى نيست. 
از او پرسيدم، 

«به من بگو، به دنبال كيستى؟»
فقط گفت: «چشم به راه آن ناشناسم.» 

روزها مى گذرد و او گريه مى كند، 
«كى يارى كه من او را نمى شناسم 

مى آيد و تا ابد يار من خواهد بود؟» (تاگور، 1388: 198-199)
زنى كه لطيف و مهربان است :

زنى كه هميشــه سرشــارى لطف خود را / به خدا بــاز مى گرداند ... / و با امواج جوشــان و 
خروشان، خاك تشنه را سيراب مى كند. (تاگور، 1388: 197)

زنى كه گاهى خردسال است و در چهره ى معصومانه ى يك دختر مى توان او را ديد: 
دختر! / ســادگيت / مثل آبياى درياچه / عمق حقيقتت را / نشــان مــى دهد. (تاگور، 1389: 

(201
و بايد زيبائيش را پاس بدارد تا كال چيده نشود:

دخترك / زيبايى اســت چونان ميوه اى ســت / كه هنوز بايد برسد / همراه با اضطراب رازى 
سر به مهر (تاگور، شتاب ها، 1387: 29)

و هم چون چراغى، روشنايى بخش خانه ى عشق شود: 
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«اى دختر! كه روى چراغت را با ردايت پوشــانده اى، / به كجا مى روى؟/ خانه ى من ســراپا 
تاريك و تنهاست/ چراغت را به من قرض مى دهى؟ ... (تاگور، گيتانجالى، 1387: 107)

زنى كه مادر است و كودكش هميشه در جستجوى اوست و در آغوش گرم او رؤيا مى بيند: 
بچه اى در تاريكى ام / مادر! / به جستجوى تو / به تمام روپوش شب / دست مى كشم (تاگور، 

(234 :1389
روِز كار پايان گرفت / مادر! / صورتم را / در بازوانت / پنهان كن./ بگذار رؤيا ببينم. (همان: 

همان ص)
زن در چهره ى يك مادر تا آن جا براى تاگور متبرك است كه مى گويد: 

مادرم! / با اشك هاى اندوهم / زنجيرى از مرواريدها خواهم بافت / تا آن را پيشكش گردنت 
سازم. 

ســتاره ها خلخال نور خود را بافته اند / تا پاهاى تو را زينت بخشــند / اما پيشكشى من / روى 
سينه ات آويخته خواهد شد. 

آوازه و پول از تو مى آيند / و بر توست كه آن ها را ببخشى / يا نگاه دارى. 
اما اين اندوه من / از همه رو آِن من است / و زمانى كه آن را به پيشكش تو آرم / مرا با بركت 

خويش / پاداش خواهى داد. (تاگور، گيتانجالى، 1387: 142)
و در مـرگ مادرش، سـارادا ديـوى (sarada-devi) گفـت: اوليـن باري بـود كه با مفهـوم 
نيســتي و رفتن بي بازگشت، آشنا شدم. آن هنگام كه پيكر مادرم را به معبدى بردند و سوزاندند. 

(قربان پور، 1385)
   زنى كه همواره در ژرفاى هســتى و در ميانه ى قلب تاگور حضور داشــته اســت و با او از 
سرزمينى به سرزمينى ديگر، پرسه زده است و بالندگى ها و كاستى هاي زندگيش، همواره گرد او 
فراز و نشيب داشته است، همو كه فرمانرواى انديشه ها و كردارها و رؤياها و رخوت هايش بوده؛ 

اما همواره تنها و جدا زيسته است. (تاگور، گيتانجالى، 1387: 110 و 111)
و در نهايت زنى كه تاگور را از عالم ماده گذر داده و به عالم معنا رسانده است: 
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اى زن! 
زيبايى و نظم را، مثل موقعى كه زنده بودى و آن ها را به خانه من آوردى، 

به زندگى تنهاى من بياور. 
تكه هاى غبارآلود وقت عبادت را بروب، 

كوزه هاى خالى را پر كن، 
و به هرآن چه از ياد رفته رو كن، 

بعد دِر اندرونى بقعه را باز كن، 
شمع را روشن كن 

تا آن جا خاموش در برابر پروردگارمان 
با هم رو به رو شويم. (تاگور، 1388: 194)

نتيجه گيرى 
   «زنى» كه حافظ در ديوانش به ترسيم سيمايش مى پردازد و شايسته ى عشق ورزى مى داند؛ 
تا آن جا كه بايد بنده ى طلعت او شد، زنى است كه داراى سجاياى اخالقِى همدمى، غمخوارى، 
همرازى، ياورى و ... است. زنى كه در عين زيبايى و گيرايى و با مالحت بودن و پسنديده بودن، 

رفتارهاى خاص و رندانه زنانه از جمله: غمزه، كرشمه، عشوه و ... دارد.
 زنى كه حتى در عشق هاى شهوانى و جسمانى، باشكوه و با عظمت جلوه مى كند و فقط براى 

كام جويى و وصال جسمانى نيست بلكه تعالى روحانى را منجر مى شود.
 زنى كه تا مرز معبودى، محبوبى و معشــوقى پيش مى رود. تا آن جا كه از دلبرى به دلدارى 
مى رســد (ر،ك: پايمرد، 1386: 121) يعنى موجودى جســمانىـ  ملكوتى با طرحى نامكشــوف 

هم چون لبخند ژكوند. (خائفى، 1376)
   تأمل و تعمق هرچه بيش تر در اشعار «تاگور»، ما را به اين واقعيت رهنمون مى شود كه يكى 
از عناصر اصلى اشعار تاگور كه در كنار طبيعت، كودكى، معنويت و ... رخ مى نمايد، شخصيّت 
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زن اســت. زنــى كه به طوركامل ملموس و واقعى اســت، كســى كه زنانه مى گـريد خشــمگين 
مى شود، مى خندد، حرف مى زند، مهر مى ورزد. عاشق مى شود، حيات مى بخشد و ... زنى كه گاه 
دخترى اســت ســاده و بى آاليش تا جايى كه عمق دلش را چون ســنگ كف رودخانه مى توان 
ديد. گاه نوجوانى در اوج زيبايى كه بايســتى، زيبائيش را پاس بدارد تا پخته و كامل شــود. گاه 
همســرى است كه وجودش بالندگى هاى شوهر را اوج و كاستى هاى او را فروكش مى كند. گاه 
مادرى اســت كه آرام بخش فرزندان است و تاريكى دنياى فرزندانش را فروغ مى بخشد، مادرى 
كه فرزندان در آغوشــش رؤياهاى زيبا مى بينند و در حقيقت انســانى كــه تاگور او را اين گونه 

مى ستايد: 
اى زن، تو فقط دستكار خدا نيستى، انسان ها هم تو را ساخته اند؛

اين ها هميشه از دلهاشان تو را با زيبايى مى آرايند. 
شاعران از تارهاى طاليِى خيالينه ها برايت پرنيان مى بافند؛ 

صورتگران هميشه به نقش تو جاودانگِى نو مى دهند. 
دريا مرواريدهايش را مى دهد، معدن ها زرشان را، 

و گل باغ هاى تابستانى، گل هاشان را مى دهند كه تو را بيارايند، 
تا تو را بپوشانند، گرانبهاترت كنند.

آرزوى دل انسان ها شكوهش را روى جوانى تو ريخته است
تو نيمى زن و نيمى رؤيايى. (تاگور، 1388: 137 و 138)
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نام مقاله نقد و بررسى كتاِب شرح شكن زلف حافظ

تيمور مالمير
دانشيار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه كردستان

شرح شكن زلف حافظ (بر حواشي ديوان حافظ) دكتر فتح اهللا مجتبائي، 330صفحه، تهران، 
انتشارات سخن، چاپ اول، 1386.

كتابي اســت محققانه و ارجمند به قلم فتح اهللا مجتبائي، عضو پيوســته ى  فرهنگســتان زبان و 
ادب فارســي. شهرت حافظ شيرازي به گونه اي است كه ما را از بازگو كردن سخنان تذكره ها و 
كتب تاريخ ادبيات، درباره ى شرح احوال و زندگي وي بي نياز مي كند. هرچند مطالب تذكره ها، 
مبتني بر عالقه و ارادت به حافظ به سبب اشعار دلپذير و زيباي اوست تا واقعيت هاي زندگي اش.

ســخن گفتن در مورد شعر حافظ دشوار است؛ تا جايي كه غالب محققان از نوشتن درباره ى 
حافظ تن مي زنند؛ يكي از استادان بنده، حدود بيست سال قبل، با يك مؤسسه ى دولتي قراردادي 
بســته بود تا كتابي براي تدريس درس حافظ در دوره ى كارشناســي در اختيار دانشــجويان قرار 
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بدهند؛ اما پيوســته از ســپردن دست نوشــته ى خود به چاپخانه خودداري مي كرد و سرانجام، اين 
قرارداد به انجام نرســيد. گفتم اگر وقت نداريد من در خدمتم. فرمودند نه، موضوع وقت نيست، 
موضوع اين اســت كه درباره ى حافظ نوشتن جســارتي به اندازه ى خودش مي خواهد؛ هر وقت 
خواســتي خدا آبروي كســي را ببرد از او بخواه كه درباره ى حافظ چيزي بنويسد. من سر به زير 
شــدم و پندشــنو. با عرض پوزش، هر وقت مطلبي درباره ى حافظ منتشر مي شود به ياد آن سخن 

استاد مي افتم و نوشته را در ترازوي زمان مي نهم. 
وقتي كتاِب شرح شكن زلف حافظ را ديدم، بي درنگ شروع كردم به خواندن، استاد مجتبائي 
را خوب مي شــناختم با خواندن كتاب مذكور، احساس كردم كه ايشان كوشيده اند،   كششي هم 
از سوي حق ياري كرده است و از عهده ى شعر حافظ به خوبي برآمده اند و آبرو و اعتبارشان نزد 

محققان و حافظ پژوهان دوچندان گشته است. 
اين مقاله، حاصل مطالعه اي در حّد توانايى من از كتاب اســتاد اســت. دو ســه سال از زماني 
كه اين كتاب را خواندم، مي گذرد، در اين مدت چشــم نهاده بودم تا ســروراني كه در اين باب 
صاحب فضل هســتند، به نقد و معرفي كتاب به صورت جّدي همت بگمارند؛ اما مطلبي منتشــر 
نشــد. سرانجام بر آن شدم، دريافت هاي خود را با خوانندگان و عالقه مندان ديوان حافظ در ميان 

بگذارم تا فرصتي دوباره، براي مرور سخنان استاد مجتبائي بيابيم. 
در نقد و معرفي اين كتاب، مقاله را به شــيوه ى مرســوم به دو بخش معايب و محاسن تقسيم 

نكرده ايم؛ بلكه مباحث را ذيل عنوان هايي متناسب با مفاهيم يا ساختار كتاب گنجانده ايم. 
اين طبقه بندي، از يك سوي بيانگر وجود معضالتي در زمينه ى حافظ پژوهي است و از سوي 
ديگر، داللتي است بر انتظار خوانندگان شعر حافظ از محققان، و مبناي تمجيد يا خرده گرفتن بر 

مؤلف محترم و دانشمند كتاب نيست.

ساختار كتاب
كتاِب شرح شكن زلف حافظ با پيش گفتاري آغاز شده كه به چگونگي شكل گرفتن مباحث 
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كتــاب مي پردازد. در عيــن حال برخي ويژگي هــاي كالم حافظ را بيان مي كنــد. ويژگي هايي 
كه موجب انس پيوســته ى نويســنده، با ديوان حافظ گشته اســت. هم چنين، از محققان پيشين و 

چاپ هاي ديوان خواجه ياد شده است. 
كتــاب، مقدمه ندارد، شــايد برخي مطالب پيش گفتار، در حكم مقدمه باشــد. مطالب اصلي 
كتاب بدون آن كه بخش بندي شده باشد، با توجه به مفاد آن پنج بخش است؛ بخش اول به تأثير 
شاعران پيشين بر حافظ پرداخته است؛ مؤلف در اين بخش، تأثير اميرخسرو دهلوي، ركن الدين 

صائن هروي و امير معّزي بر حافظ را بررسي كرده است.
 در بخش دوم، تأثّر و تلقي اقبال الهوري از اشعار حافظ را بررسي كرده است. 

بخش ســوم در حقيقت پاسخي است به برخي اظهارنظرهاي شــتابزده كه خواجه را به سبب 
ذكر چند واژه، مهري مي شمارند.

 بخــش چهــارم كتاب، كه دو ســوم كتــاب را دربردارد، حاوي شــرح و توضيح اشــعار و 
اصطالحــات و مفــردات و تركيبات ديوان حافظ اســت، در كنار اين موارد، از ضبط نســخه ها 
و تصحيح ابيات بحث شــده اســت. اين بخش با عنواِن بر حواشــي ديوان حافظ در پنج قســمت 
طبقه بندي شده و هر قســمت را ذيل مدخل هايي گنجانده اند كه از واژگان و اصطالحات درون 
اشعار، اخذ شده است. بخش پاياني كتاب، حاوي فهرست ها است؛ فهرست ابياتي كه در متن نقل 

شده، اعم از شعر حافظ و ديگران، فهرست نام ها و فهرست منابع و مآخذ.

عوارض تصور عدم انسجام در غزل حافظ
در تحقيقات معاصر، درباره ى تأثيرپذيري حافظ از شــاعران پيشــين، بحث و بررسي ها رواج 

بيش تري دارد؛ اما گه گاه محققان، به تأثير حافظ بر شاعران بعدي پرداخته اند. 
اين تأثيرپذيري در زبان فارســي يا گويش ها و ديگر زبان هاي ايراني، بر مبناي پذيرش شــعر 
حافظ به عنوان اوج و اعتالي غزل و به طور كلي شعر است؛ شاعران خواسته اند با استقبال و اقتفا 
يا اقتباس از شعر حافظ،  در عين غنابخشي به سخن خود، درجه ى انس خود را با شعر حافظ نشان 
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بدهند و با پيوند سخن خويش با حافظ، در خوانندگان و مخاطبان خود تأثير بيش تري بگذارند.
 در بين شــاعراني كه به حافظ توجه كرده اند، اقبال الهوري به چند لحاظ استثناست؛ نخست 
آن كه متعلق به فرهنگ و زباني ديگر اســت، ديگر آن كه شهرت و بزرگي انديشه ى وي جايگاه 
مهــم و جهانــي دارد و جنبه ى مهم ديگر وي، نوع نگاه اقبال به حافظ اســت كه در عين اقرار به 
عظمت شــعر حافظ، به لحاظ كاركردهاي شــعر حافظ و مفاهيم و مصطلحات مندرج در آن به 

ديده ى انكار و نفي مي پردازد.
 مجتبائي با توجه به اطالعات و مطالعات پيوســته و گسترده اي كه در زمينه ى شبه قاره ى هند 
دارد، به خوبي از عهده ى بررسي ميزان تأثير پذيري يا مسائل مختلف تحول فكري اقبال الهوري 

برآمده و حق مطلب را ادا كرده اند. 
بر آن چه ايشــان درباره ى علت و اسباب انكار و ترديد اقبال الهوري نسبت به حافظ شيرازي 

نوشته اند، الزم است به مسأله ى تصور عدم انسجام اشاره شود. 
اقبال خود تأكيد مي كند كه دغدغه ى اصلي اش، تأثير شــعر در زندگي مردم و جامعه اســت 
چنان كه مي نويســد: «به اعتبار شاعري، من حافظ را بسيار بلند پايه مي دانم؛ ليكن به اعتبار مصالح 
قومي، براي تعيين قدر و منزلت هر شــاعري، معيار ديگري الزم اســت. به نظر من، معيار درست 
آن اســت كه اگر كالم شــاعري ممّد و نيرو بخِش اغراِض زندگي باشــد، شعر او خوب است و 
اگر منافي زندگي باشــد و يا نيروي حيات را كم مايه و پســت كند، چنين شاعري به خصوص از 
لحاظ مصالح قومي، شعرش بد و زيان آور است. تأثيري كه حافظ با شعر خود بر دل خوانندگان 

مي گذارد، در شرايط زماني و مكاني كنوني بسيار خطرناك است» (مجتبائي،1386: 89). 
ســبب اصلي اين تصور نسبت به شــعر حافظ، آن است كه به هر بيت به صورت مجّزا و فارغ 
از ســاير ابيات نگريسته اند؛ يعني هر بيت را مســتقل فرض كرده اند، چون اگر ابيات، به صورت 
مســتقل در نظر گرفته شود، ممكن است بيتي كه مستقل و جدا از ساير ابيات تلقي مي شود، خود 
بيان نوعي درد باشــد و هم چون نمونه اي از بال نقل شود كه بايد با آن مبارزه كرد؛ اما اگر تصور 
عدم انسجام داشته باشيم، اين مفهوم از آن اراده نمي شود؛ آن چه اقبال از شعر در نظر دارد كه بايد 
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موجب شــور و حركت در جامعه شــود و از انفعال دور باشد، در غزل هاي حافظ به وفور هست، 
منتهي نه به صورت تك تك ابيات، بلكه در ساختار كل غزل (مالمير،1388: 46-45) ليكن اقبال 
الهورى، به ســاختار غزل حافظ توجه نكرده «به گمان خود مي خواســته اســت كه عامه ى مردم 
مســلمان را از تأثير پاره اي از افكار به اصطالح منفي و منافي ســعي و جهد و عمل دور و بركنار 

نگه دارد» (مجتبائي،1386: 98-97).
توضيحات مجتبائى درباره ى دو بيت از غزلى كه در مدح يحيى بن مظفر اســت، به گونه اى 
اســت كه در عين نشان دادن برخى ظرافت هاى شعر حافظ در حوزه ى ايهام و چند وجهى بودن 
معانــى كالم حافظ، نوعى توجيه به نظر مى رســد؛ بــر كندن اين دو بيت از غزل و پيوســتن آن 
به مســائل آفرينش انســان، فقط با تكيه بر لفظ « ازل » و كلك را كنايه از قلم صنع شــمرده اند. 

(همان:118-120). 
در حالى كه حافظ، مثل ســاير مديحه ســرايان در اين غزل، به مدح روى آورده اســت؛ آن 
هم مدحى بى مقدمه و نسبت به ممدوح، اغراق ورزيده، مرحوم زرين كوب در خصوص بيت: 

بــر روى مــه افتــاد كــه شــد حّل مســائل روز ازل از كلــك تــو يــك قطره ســياهى 

معتقد است كه اين اغراق، اغراقى زشت است (زرين كوب، 1369: 228)
درباره ى قضا كردن در بيت: 

كنيــم  قضــا  تــا  بيــا  رفــت  عزيــز  عمــرى كه بى حضــور صراحى و جام رفت وقــت 

مى نويسند: «قضا كردن در اصطالح، به جاى آوردن عبادتى است كه وقت آن گذشته باشد. 
حافظ در اين جا اين اصطالح فقهى را به صورت مجاز، در مورد عمرى كه شــايد در ماه رمضان 

دور از صراحى و جام گذشته است، به كار مى برد» (مجتبائي،1386: 216) 
هم چنين ترديد مؤلف كه نوشــته اند « شــايد در ماه رمضان » و بسنده كردن به كابرد مجازى 
قضــا كردن، به ســبب عدم توجه به پيوســتگى ابيات اســت؛ زيرا در بيت قبل، از مــاه صيام ياد 
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كرده اســت و سراســر غزل، طنزى اســت به كســانى كه در ماه رمضان براى حفظ ظاهر، ترك 
محرمات مى كننــد؛ اما به محض پايان يافتن رمضان، دوباره به مناهى و محرمات روى مى آورند 
و هيچ بهره اى از رمضان نبرده اند. اگر براى ديدن ماه نو مى شــتابند نه به شكرانه ى خلوص، بلكه 
براى دريافت اشــاره اى براى روى نهادن به منكرات است، چنان كه با ديدن هالل ماه به ياد قدح 

مى افتند.
آن چــه در تأويل بيت «نقطــه ى خال تو بر لوح بصر نتوان زد/ مگــر از مردمك ديده مرادى 
طلبيم» با تكيه بر معنى خال در اصطالحات عرفانى، يعنى كنه ذات و حقيقت حق تعالى نوشته اند 
و بيت را عرفانى تأويل و توضيح كرده اند؛ به ســبب عدم توجه به ســاختار منســجم غزل حافظ 

است. 
مجتبائى غير از معنى ظاهرى بيت مى نويسد: « بيت معناى ديگرى بر خاطر القا مى كند: به كنه 
ذات تو نمى توان پى برد و حقيقت هســتى تو را نمى توان شــناخت، مگر آن كه تو خود ما را در 

اين شناخت مدد كنى و خود را چنان كه تويى به ما بشناسانى» (همان:175).
ايــن توضيحات در عيــن دلپذيرى و تازگى اش، با بيت هاى مطلع و مقطع غزل هيچ تناســبى 
ندارد، به خصوص اگر به مصرع «خيز تا از در ميخانه گشــادى طلبيم» توجه كنيم كه به اصطالح 

اهل بديع در آن هنر «رد المطلع» تكرار شده است. 

مسأله نقد تاريخي و زندگي نامه اي اشعار حافظ
به رغم شهرت و اهميت حافظ شيرازي، اطالع ما از جزئيات زندگي وي، بسيار اندك است. 
برخي منابع قديم  مثل مقدمه ى جامع ديوان، اطالعي از جزئيات زندگي حافظ به دست نمي دهد. 
مطالب تذكره هاي بعدي نظير دولتشــاه، به قول شبلي نعماني با افزود و كاست، از روي يكديگر 
استنســاخ شــده اند (نعماني،1368: 165) كه به سبب فاصله ى زياد زمان ثبت آن نسبت به دوره ى 

حيات حافظ، چندان قابل اعتماد نيست.
 برخــي محققان، ديوان حافظ را ســند زندگي و حوادث دوره ى او شــمرده اند و بر اســاس 
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آن،  زندگي حافظ را بازنويســي كرده اند؛ چنان كه شبلي نعماني به رغم اذعان به بي اعتباري قول 
تذكره نويســان، مطالــب پراكنده ى تذكره ها را كنار هم چيده تــا بتواند طرحي از زندگي حافظ 

به دست دهد؛ برخي اشعار حافظ را هم به شاهد آورده است (همان:179).
 اين روش، برگرفته از روش تاريخ نويسان عهد مغول است كه هنگام نقل حوادث عصر پس 
از بيان مســائل تاريخي به شــعري استناد مي كردند كه مي توانست آن مسائل را در سخني موزون 

ادا كند؛ شعر براي آنان هم چون شاهدي براي تأييد معني بود.
 نقل شــعر در اين نوع نثر، از زمره ى هنر نويســنده محسوب مي شد و در كنار موارد افزوده ى 
ديگــر هم چون مثل ها و عبارات عربــي يا آيات و روايات قرار مي گرفــت و در تزئين نثر، مؤثر 

مي افتاد. 
در روضة الصفا، هنگام نقل ســخت گيري امير مبارز، از لقب محتسب كه ظريفان شيراز به او 
اطالق كرده اند، ياد كرده و شــعر حافظ را نقل مي كند كه مي گويد: «اگر چه باده فرح بخش و 
باد گل بيز اســت» (ميرخواند،1373: 744) يا غزل «خوش كــرد ياوري فلكت روز داوري...» را 
مربوط به بازگشــت سلطان زين العابدين پس از پيروزي بر شاه يحيي خوانده است (همان:761). 
يا حافظ ابرو در زبدة التواريخ كه حوادث تاريخي از آغاز آفرينش تا ســال830 را در بردارد، به 
رغم آن كه تمام مسائل عصر حافظ و جزئيات حوادث شيراز قرن هشتم را ياد كرده، فقط يك بار 
از حافظ شيرازي نام برده و قطعه شعري از او نقل نموده است؛ اما در قطعه ى حافظ براي تطبيق با 
حادثه اي در سال 823 بيتي مي افزايد و ماده تاريِخ «بوده وقتش» را قرار مي دهد كه نشان دهنده ى 
سال 823 است؛ اما مي نويسد: «موالنا شمس الدين محمد حافظ شيرازي قطعه اي فرموده مناسب 

بود، ثبت شد....» (حافظ ابرو،1372: 733) 
اين ســخن و روش حافظ ابرو، نشان مي دهد در كتب تاريخي عهد مغول، نقل اشعار شاعران 

به سبب تناسب معنائي است نه آن كه بازگو كننده ى وقايع تاريخي باشد.
 يكــي از انواع نقد كه از قديم در فرهنگ ما وجود داشــته و هم چنان ادامه دارد و در برخي 
موارد، ممكن اســت راهگشا باشــد، نقد تاريخي يا زندگي نامه اي اســت. «نقد تاريخي، شيوه ى 
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نقادي متداول در نزد آن دســته از منتقدان است كه حوادث تاريخ را براي توجيه و تبيين كيفيّت 
و ارزش آثار ادبي كافي مي شمارند» (زرين كوب ،1369: 61). 

گاهي نقد تاريخي و زندگي نامه اي شــعر حافظ، براي تعيين تاريخ تقريبي ســرودن اشعار يا 
بازســازي و بازنويسي مسائل عصر و زندگي نامه ى وي صورت گرفته است. گاهي، براي شرح و 
توضيح اشــعار و تعابير ديوان حافظ انجام گرفته است. اين نوع توجه به شعر حافظ بيش تر از سر 
ناگزيري بوده است؛ بدين معني كه چون غير از برخي اشعار (به ويژه در قالب قطعه) كه به سبب 
وجود عبارات و تعابيري كه بر اســاس «ماده تاريخ»، تاريخ سرودن آن ها مشخص مي شود، ديگر 
اشــعار فارســي و از جمله غزل هاي حافظ، تاريخ ســرايش ندارد؛ هيچ مشخص نيست كه حافظ 

كدام غزل را در جواني و كدام غزل را در ايام پيري، سروده است. 
محققان بر اســاس تعابيــر مندرج در يك غزل، زمان ســرودن آن را حــدس مي زنند. چون 
شــاعران، به بيان مســائل زندگي خود التفاتي نداشتند و شــيوه ى زندگي نامه نويسي در فرهنگ 
ايراني و اســالمي رايج نبود، اطالع موثّق و مستندي از زندگي افراد در زمان حيات يا با فاصله ى 
اندكي از زمان حيات آنان ثبت نشــده اســت؛ اطالعاتي هم كه هست با تأخير و بيش تر بر اساس 
كليشــه هاي رايج و مبتني بر احســاس عالقه يا وجود عناصر كلّي و مبهم در اشعار شاعران رواج 
يافته اســت و نويســندگان بعدي، اين افســانه ها و كليشــه ها را تكرار كرده اند. همين معضل در 

تحقيقات معاصر، تكرار شده است. 
شرح و توضيح شعر حافظ كه محققان معاصر براساس كليشه هاي تذكره نويسان يا استنباط هاي 
مبتنــي بر كتب تاريخي يا تطبيــق بريده بريده ى عناصر يا ابياتي از غزليــات حافظ با تاريخ انجام 
داده اند؛ گواه آن اســت كه «بر خالف ادعاي خود، كاري جــز اين نكرده اند كه بر روي حيات 

نويسنده و شاعر پرده يي از تأثرات و عواطف خويش بيفكنند» (همان:62). 
مجتبائي بســيار به جا و درســت، به نادرستى تطبيق هاى تاريخ با اشــعار حافظ اشاره كرده اند. 

(مجتبائي،1386: 207 -210)
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ضرورت ويرايش كتاب
مجتبائى در راه اعتالى فرهنگ و ادب ايران، عمر گرانمايه صرف كرده اند. با نگاهى به آغاز 
پيش گفتار كتاب از گل رنج هاى كهن ايشــان آگاه مى شــويم: «آن چــه در اين مجموعه از نظر 
مى گذرد، گزيده هايى است از نكات و مالحظاتى كه در طى ساليان دراز الفت با كالم خواجه ى 
شــيراز و تأمل در ابيات غزل هاى او، و گه گاه در مجالس درس و بحث بر خاطر مى گذشــت و 
در همان اوقات بر حواشى نسخه اى از ديوان كه در دست بود، و يا بر برگه هاى ريز و درشت به 

اجمال و اختصار يادداشت مى شد» (همان:14). 
يادداشت هاى وى در عين اين كه راهگشاست و مطالعه اش براى حافظ دوستان و پژوهندگان 
مغتنم اســت؛ اما به لحاظ آن كه طى زمانى طوالنى نوشــته شده، تدوين منظمى ندارد، به گونه اى 

كه تكرارهايى در آن راه يافته است كه هدفمندى آن را مبهم جلوه مى دهد. 
در صفحه ى 77 درباره ى تأثير امير معزى بر حافظ به بيتى اشاره كرده اند كه در برخى نسخه ها 
هســت و بر اساس اشعارى از امير معزى اين بيت را شــرح و توضيح كرده اند، و همين مطالب با 

تفصيل بيش تر در صفحات 111 تا 114 تكرار شده است (موارد ديگر صفحات214با220).
برخى مطالب كتاب، به صورت مقاله هايى مجّزا، پيش تر در مجالت منتشــر شده و در كتاِب 
شــرح شكن زلف حافظ مجدد چاپ شده است؛ اما بازســازى نشده و برخى مطالب آن قديمى 
است، براى نمونه در مقاله ى «حافظ و خسرو» از حافظ شناسان و كتب حافظ شناسى يا چاپ هاى 

ديوان حافظ ياد شده؛ اما از چاپ هاى خوب و معتبر سى ساله ى اخير ياد نشده است. 
كاش دستياري، فرصت مي يافت تا مطالب مفيدى كه ايشان در حاشيه ى ديوان خود نوشته 
بودند را بازنويســي مي كرد و با مستندسازي دقيق، امكان تكيه بر نكات مفيد وى را دو چندان 
مى ســاخت. براى مثال آن چه درباره ى تأثير قرآن و حديث در شــعر حافظ يا شباهت نكته هاى 
منابع هندى با شــعر حافظ نقل كرده اند، نو و بى بديل اســت؛ اما خيلى از موارد، مســتند نگشته 
اســت. مواردي كه ارجاعات كلي اســت و شــماره صفحه و چاپ ندارد، از اين زمره اســت 

(همــان: 174، 170).
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خطاهاى چاپى
 مواردي كه ســمت راست خط كج پس از شماره ى صفحه ى كتاِب شرح شكن زلف حافظ 
نقل شــده، خطاست كه درستش سمت چپ نقل شده اســت: ص61 و زارتش/وزارتش. ص62 
و هم/وهــم. ص65 شيرة/شــيوة. ص69 گرديده/گر ديده. ص69 زتن/ز تــن. ص70 ببيند/ بيند. 
ص133 تذوير/تزوير. ص174 يكى از معنى/يكى از معانى. ص192 آئينه بيند/آئينه ببيند. ص192 
خوش الحال/خوش الحان. ص193 نبينى آئينه/نبينى آينه. ص213 اشاهر/اشــاره. ص252 خسته 
و طول/خســته و ملول. كسسى/كسى. ص102 باز آن/ باز آ. ص64 برگذارى/برگزارى. ص101 
قدروة/قدوة. ص174آنيه/آينه. ص114 «اما چشــم مســت و افســونگر معشــوق را دارى رمه اى 

پنداشتن» / «اما چشم مست و افسونگر دارى معشوق را رمه اى پنداشتن».

تغيير يا افتادگى واژه در نقل اشعار
 مباش بى مطرب كه زير طاق كبود/ مباش بى مى و مطرب (همان:95). در نقل اشــعار حافظ 
بدون توضيح، ضبط هايى را آورده اند كه محل بحث و مجادله اســت؛ اما مشــّخص نيســت كه 
چگونه ضبط خاصى را پذيرفته اند؛ يعنى نقل يك ضبط خاص، به ســبب پافشــارى بر ديدگاهى 
خاص بوده يا اين كه نقل از حافظه اســت؛ زيرا در نقل هاى اشــعار به شماره ى صفحه يا غزل در 
چاپ خاصى از حافظ استناد نشده است. براى نمونه صفحه ى 63 كه تعبير «آرى چه كنم، فتنه ى 
دور قمرى بود» نقل شده؛ اما ضبط دولت به جاى فتنه در چاپ هاى متعدد هست و مبتنى بر نوعى 

طنز است كه به لحاظ سبك حافظ و بسامد طنز او ضبط مناسب ترى مى نمايد. 

اصالح عدم ارجاع و استنادها
گاهى عدم استناد و ارجاع، متن كتاب را به حالت گفت وگو يا سخنرانى تبديل كرده است؛ 
مثل عبارت «نكته اى كه بر ضبط قصه در اين مصرع گرفته اند» (همان:122) اما مشّخص نيست كه 

ديدگاه چه كسانى است يا در كجا منتشر شده است. 
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ضرورت اصالح توضيح برخي اشعار 
خاصيّت علم آن اســت كه هم چون جوى آب روان اســت و هر دم نو مى شود. همين تازگى 
و روانى است كه موجب نشاط و سرزندگى مخاطبان مى شود و تشنگان را جذب مى كند. برخى 
مقاالت و حواشى مجتبائى در مورد اشعار حافظ در دوره ى خودش، جاذبه ى فراوان داشته است 
و هيجان و انگيزه اى در عالقه مندان شــعر فارســى ايجاد كرده تا آن جا كه موجب شده بر اساس 
همين نگرش دقيق و موشكافانه ى وى، به ديدگاه هاى درست تر دست يابند يا تحقيق در حوزه ى 
زبان فارسى و شعر فارسى را گامى به جلو ببرند. يكي از ابيات معركه انگيز حافظ اين بيت است:

گيــرد  نكال شــب كه كند در قدح ســياهى مشك  ســحرگهان  چــراغ  شــرار  او  در 

مطالب مجتبائي در شرح اين بيت به رغم تالشى كه انجام داده اند، راهگشا نيست. 
على رواقــى در نامه ى انجمن به تفصيل اين بيت را شــرح كرده اند (رواقي،1384: 68-1) و 
مشــكل بيت را گشوده اند كه نكال را با ذكر شواهد بسيار به معني زن زشت خوانده اند و تركيب 

نكال شب را تشبيه شمرده اند و بيت را به اين صورت خوانده اند: 

گيــرد نكال شــب كه كند قدح در ســياهى مشك  ســحرگهان  چــراغ  شــرار  او  در 

بر آن چه درباره ى شــيخ جام نوشــته اند كه شيخ جام همان جام شراب است (مجتبائي، 1386 
:36) بايد اضافه كرد كه مراد همان شراب است چون جام را آورده است، شيخ درون آن شراب 

است كه شراب كهن و سالخورده مطلوب تر بود.
يكى از ابيات بحث انگيز در ديوان حافظ اين بيت است:

داشــته اند  صفتــم  طوطــى  آينــه  پــس  آن چــه اســتاد ازل گفــت بگــو مى گويــم در 

آن چه مجتبائى از رابطه ى اين بيت با آيه اي از قرآن كريم نوشــته اند (همان:191) درســت و 
راهگشاست. غالب شارحان در توضيح و شرح اين بيت، به نوع تربيت طوطى كه آن را در پيش 
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آينه نگاه مى داشته اند و كسى در پشت آينه پنهان مى شده و او را تلقين مى كرده، اشاره كرده اند. 
در اين جا، بدان اشــاره شــده؛ اما به تعبير حافظ كه مى گويد مرا طوطى صفت در پس آينه نگاه 

داشته اند، اشاره نكرده اند. 
نكتــه ى غامــض و پيچيده ى بيت آن اســت كه طوطــي را در پيش و رو بــه روي آينه نگاه 
مي دارند و تلقين مي كنند، چرا حافظ مي گويد: مرا مثل طوطي در پِس آينه نگه داشته اند؟ جوابي 
كه به ذهن من مي رسد، آن است كه بيانگر جبري تلخ و مطلق است كه تمام اختيارهاي ظاهري 
را بر باد مي دهد، مي گويد آن وقت هم كه اختياري داري و طوطي را آموزش مي دهي و پشــت 
آينه، معلم طوطي مي شــوي باز هم معلمي ديگر تو را در آن جا قرار داده است؛ بدين سبب است 

كه مي گويد آن چه استاد ازل گفت بگو مي گويم. 
ســخن حافظ در بيت مذكور، غير از جبر ظاهري داللــت بر مرتبه اي عرفاني مي كند كه اين 
مرتبه را به كمك العروه نوشتة عالء الدوله سمناني تشريح مي كنيم. اين كه طوطي از طريق تصور 

خود آموزش مي بيند و تلقين معلم را مي آموزد.
 در نظر ســمناني، تجلّي صوري اســت؛ مثل ســخن گفتن نور و شجر در كوه طور بر موسي، 
آن گاه از اين مرتبه مي گذرد و به مرتبه ى تجلّي معنوي مي رســد و از خود به در مي شــود و به مر 
تبه ى تجلّي ذاتي مي رســد. ســخن حافظ متعلق به تجلّي صوري است كه به قول سمناني در اين 

مرتبه، سخن حاوي شطح و طامات مي شود (سمناني،1362: 94-93).

درس هايي كه كتاب به محققان مي دهد
روش درست تحقيق

در مبحث مهر پرســتى حافظ، با اشــاره به كار كسانى كه با ديدن يك واژه و كم ترين تشابه، 
براى امثال حافظ، مذهب و مرام خاص قائل مى شــوند، روش درســت تحقيق و بررســى را نشان 
داده اند كه در جايي ديگر هم چنان تأكيد مى كنند كه «شــرط اساســى ديگر در اين گونه موارد، 

فهم و شناخت درست هر دو جانب موضوع است» (مجتبائي،1386: 106).



269 نقد و بررسى كتاِب شرح شكن زلف حافظ

گاهــي در متون ادبي كهن، به عبــارت يا كلمه اي بر مي خوريم كه بــا مراجعه به فرهنگ ها 
امكان دريافت معني مناســب آن وجود نــدارد. هم چنين گاهي مصححان متون كهن در خواندن 
متن و ارائه ى صورت مناســبي از يك واژه در مي مانند. اين محققان، گاهي براي حّل مشكل، به 
تصحيح قياســي متوسل مي شوند؛ ليكن مبناي قياس آنان چنان اســتوار نيست كه هم خواننده را 
خرسند كند، هم صورت درستي از متن را پيشنهاد كند. در اين موارد، يك منبع مهم وجود دارد 
كه كم تر بدان توجه شــده اســت و آن عبارت است از زبان ها و گويش ها و آداب و رسوم و نام 
ابزارهاي محلي، يا مســائل محلي كه ممكن اســت در متون قديم، مطرح شده باشد؛ اما به سبب 
عدم توجه محققان يا دور و بر كنار بودن آنان از مناطق مختلف جغرافيايي كشــور، بي اســتفاده 
مانده است؛ ليكن مجتبائي در برخي موارد كه با مراجعه به فرهنگ هاي لغت و شرح و تفسيرهايي 
كه با تأمل در متون كهن نوشته شده، مشكل شعر حافظ حّل نمي شده، به منبعي غني يعني زبان ها 
و گويش هاي ايراني رجوع كرده اند كه حافظ، در بستر آن پرورده شده است؛ در توضيح بيِت 

هزار ســاحر چــون ســامريش در گلــه بود قيــاس كردم و آن چشــم جاودانه ى مســت 

كه اختالف بر ســر واژه ى«گله» است كه براى آن معانى شكايت، رمه يا زلف نوشته اند. اين 
معانى را با توجه به مفهوم كلى بيت، ناســازگار مى شــمارد و به منبعى تازه ارجاع مى دهد؛ يعنى 

توجه به گويش هاى ايرانى (همان:115-114) گله را به معنى چشم دانسته است.

جسارت ناشي از دانش
 اظهارنظرهــا درباره ى تصحيح يا ضبط هاى درســت غزل حافظ كــه داللت بر ذوق و دانش 

مؤلف مى كند و متعرض ابيات محل نزاع گشته است:
قصه/وصله ص121 به بعد. 

در مورد بيِت
كه از آن دســت كه او مي كشــدم مي رويم من اگر خــارم اگر گل چمن آرائي هســت 
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كه اختالف بر ســر ضبط مى كشــدم يا مى پروردم اســت، مجتبائى با اطالعــات دقيق كه از 
ريشــه ى واژه ى كشتن به دست مى دهد، در معنى پروردن و نمونه هايى كه از متون كهن به شاهد 
نقل كرده است، ضبِط مى كشــدم را بر مى پروردم، ترجيح مى نهد و آن را شاهدى براى ويژگى 
ســبكى حافظ يعنى ايهام شمرده است؛ مى نويســد «خواجه در اين جا با آوردن تعبير «مى كشدم» 
به جاى مى پروردم چنان كه اشــاره شد، قصد ايهام آورى داشته و مى خواسته است كه به جذب و 
كشــش آن ســرى در مقابل جهد و كوشش اين ســرى، و عنايت ربانى در مقابل تسليم و رضاى 

انسانى اشاره كند» (همان:126).
آن چه نويســنده درباره ى نشانه ى اهميت امير خسرو دهلوى در نظر حافظ در مبحث حافظ و 
خســرو نوشته اند، استدالل هاى ايشان درباره ى استنســاخ منظومه ى امير خسرو (شيرين و خسرو، 
آئينه اســكندرى، هشت بهشت) توسط حافظ و بررسى كه درباره ى استقبال و اقتفا و اقتباس هاى 
حافظ از امير خســرو انجام داده اند (همان:58-23) بى ســابقه اســت و مرجع ساير محققان گشته 
اســت. در مواردى هم كه محققان ديگر به بررســى تأثير شــاعرى بر حافظ پرداخته اند؛ اما حق 
مطلــب را به خوبــى ادا نكرده اند. چون اغلب اتفــاق مى افتد كه وقتى محققــى در زمينه اى قلم 
مى زنــد، ديگران، احســاس مى كنند از آن جا كه نمى شــود حرف تازه زد، بايــد اگر هم نقصى 
هســت، آن را رها كنند تا بوى تكرار از سخنشان نيايد. چنين دغدغه اى نزد بيش تر محققان رايج 
اســت؛ اما مجتبائى با تواضع خاص خويش، عالقه مندان حافظ را بى نصيب نگذاشــته است؛ مثل 

آن چه در مورد ركن صائن هروى نوشته اند (همان: 59-71).

نظرهاي تازه
 برخى موارد از نوع شرح و تفسير است؛ بدون آن كه مناقشه اى بر سر بيت وجود داشته باشد. 
در اين موارد، حاصل خوانده هاى بسيار و متنوع استاد، در عين آن كه معنى روشن تر و مشخصى 
براى ابيات نوشته اند، جنبه هاى زيباشناسانه ى ابيات را آشكار كرده اند؛ مثل آن چه درباره ى قصه 

پروانه و شمع در صفحات151-149، صفحات154 و 157 نوشته اند. 
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توضيحات مجتبائى درباره ى برخى بيت هاى حافظ، با آن چه در شــرح هاى حافظ نوشته اند، 
متفاوت اســت و نظر تازه اى اســت كه در نگاه اول براى خوانندگان شعر حافظ كه با توضيحات 
و شــرح هاى مرسوم، مأنوس گشــته اند، ناپذيرفتنى مى نمايد؛ اما با خواندن توضيحات شارح، كه 
عالوه بر نقل شــواهد متعدد، توضيحات جديد ايشــان، بر اساس ويژگى سبك اصلى شعر حافظ 
يعنى ايهام اســت، استوارى ديدگاه شارح روشــن مى شود. مانند آن چه درباره ى قرائت جديد از 

اين شعر به دست داده اند كه سحر را به فتح اول و دوم خوانده اند (همان:129-130): 

ليكن اين هســت كه اين ســقيم افتاده است چشــم جادوى تو خود عين سواد سحر است 

يا آن چه درباره ى نى سوار به جاى نه سوار آورده است (همان:162 -163).
يا در بيِت

كجــا داننــد حــال ما ســبكباران ســاحل ها شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل 

مجتبائي، سبكباران ســاحل ها را فرشــتگان خوانده اند (همان:199-198) نظري به طوركامل 
بديع در عين حال اســتوار و پذيرفتني است. وقتى با ســاختار غزل بسنجيم كه با قصه ى آفرينش 

مرتبط است، به درك درست و حدس قوى وى معترف مى شويم. 
توضيحى كه در مورد بيِت 

رخســاره به كس ننمود آن شــاهد هرجائى يا رب به كه بتوان گفت اين نكته كه در عالم 

كه مى نويسند: «آن شاهد هرجائى: اينما تولّوا فثّم وجُه اهللا. رخساره به كس ننمود: لن ترانى» 
(همان:213). ظاهرش تأويل به نظر مى رســد؛ اما با توجه به ســاختار عرفانى غزل و انسجام ابيات 

قابل توجه است. 
درباره ى بيِت 

خرقه از سر به در آورد و به شكرانه بسوخت ماجــرا كم كــن و باز آ كه مرا مردم چشــم 
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شرح و توضيحات بسيارى منتشر شده، به ويژه مطالب استاد شفيعى كدكنى در تعليقات اسرار 
التوحيد درباره ى ماجرا كردن و خرقه سوختن، مفيد و راهگشا است (ميهنى،1367: 466-470) 
امــا نكته اى كــه مجتبائى درباره ى ســبب به كار رفتن مردم چشــم در بيت مذكور اشــاره 
كرده اند به طوركامل، تازه و راهگشاســت كه مى نويســد: «نكتــه ى ديگرى كه در بيت حافظ، 
شايســته ى توجه اســت و به گمان من، بنــاى مضمون كالم خواجه بر آن قــرار دارد، خاصيت 
آئينه وار بودن مردمك چشــم است. نقطه ى سياه مردمك چشم، هم چون آينه اى است پاك و 
روشــن كه هرچه در برابر او قرار گيرد، به تمامى و با همه ى صفات و كيفياتش در او منعكس 
و نمودار مى گردد، چنان كه ناظر و منظور و شــاهد و مشــهود در آن جا به هم مى رسند و با هم 
يگانه و متحد مى شــوند. به گفته ى عارف هندو، آئينه ى چشــم آن جايى است كه در او ناظر و 

منظور يكى مى شــوند» (مجتبائى،1386: 178).
مطالبى كه به نقل از ســالخوردگان، براى توضيح اشعار آورده اند، در عين دلپذيرى، در نوع 
خود منحصر به فرد اســت؛ مثل آن چه درباره ى رســمى كهن براى جلوگيرى از شــيوع بيمارى 
انجام مى داده اند از ســوزاندن لباس كاروانيان در ايام شيوع بيمارى هاى خاص (همان:171-172) 

كه در توضيح شعر زير آورده است: 

آمده ايــم  حافــظ ايــن خرقه ى پشــمينه بينــداز كه ما  آه  آتــش  بــا  قافلــه  پــى  از 

يا ارجاعاتى كه به متون هندى و اروپايى و مسائل و آيين هاى هندى نوشته اند.
توضيحى كه درباره ى معنى واژه ى اعتبار نوشــته اند به نقل از ابونصر ســراج در اللّمع از زبان 
حارث محاســبى كه گفته است «االعتبار استدالل الشىء على الشــىء» يا به عبارت ديگر، اعتبار 
يعنى داللت امرى بر امر ديگر. بنا بر اين تعريف، معنى بيت حافظ (سهو و خطاى بنده گرش اعتبار 
نيســت/ معنى عّفو و رحمت آمرزگار چيســت) چنين مى شود كه اگر سهو و خطاى بنده داللت 
بر امر ديگرى نكند و مدلول و مرجعى (چون رحمت و غفران الهى) نداشــته باشــد، پس صفات 
رحمــت و غفران خداوند به چه معنى و در آفرينش او به چه كار خواهد بود...» (همان:152). در 
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شــرح اين بيت، كســى متعرض اين معني، در واژه ى اعتبار نشده است. به سبب همين عدم توجه 
به معنى اعتبار اســت كه در چاپ ها و نســخه هاى ديوان حافظ، اين بيت را به صورت هاى متعدد 

دگرگون كرده اند. 
يا توضيحات استاد درباره ى معيّن در بيِت

نمى بينــم  منظــرى  گهــت  تكيــه  منــم ز عالــم و ايــن گوشــة معيّــن چشــم ســزاى 

كه پيشنيان به معنى مشهور معيّن يعنى مقرر و تعيين شده، توجه كرده اند؛ اما مجتبائى با توجه 
بــه عين در معنى روان شــدن آب، معيّــن را از مصدر مزيد به معنــى داراى آب روان با تكيه بر 
قاموس فيروزآبادى و لسان العرب معنى كرده اند و به مثنوى مولوى، استناد كرده اند (همان:153).

همين توجه دقيق به معنى واژگان موجب شــده كه از معناى اســتعارى يا كنايى تعابير حافظ 
غفلت نكنند؛ چنان كه شاخ نبات را در اين بيِت حافظ كه مي گويد:

اجر صبرى است كز آن شاخ نباتم دادند اين همه شهد و شكر كز سخنم مى ريزد       

معتقد اســت كه هم معنى ظاهر شــاخ نبات در آن هســت، هم كاربرد مجازى، قلم است. در 
اين بيت، شــاعر چنان اين دو را با هم تركيب كرده اســت كه «در كنار آن معنى سومى، بر خاطر 
مى گذرد، و شــاخ نبات هم چون معشوقه اى تصور مى شود كه شاعر در راه وصال او رنج ها برده 
و جفاها كشــيده است و اين كه اكنون سخنش را چنين شيرين و دلپذير كرده اند، نتيجه و پاداش 

تلخى هاى صبرى است كه در اين راه تحمل كرده است (همان:155-156).
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از شانتى نيكيتان تا شيراز

دكتر محمود عالم
استاديار بخش مطالعات فارسى 
دانشگاه انگليسى و زبان هاى خارجى، حيدرآباد، هند

حافظ براى شيراز هم چون تاگور است براى بنگال. اما شهرت اين دو شاعر بزرگ در دو قرن 
و دو كشور جداگانه، به دو شهر قديمى و فرهنگى محدود نمى شود.

 امروزه، آوازه ى حافظ شــيرازى و رابيندرا نات تاگور در سراسر جهان پيچيده  است. حافظ 
به ســبب دل بستگى به شيراز نتوانست به ســفر بنگال1 برود؛ اما تاگور به خاطر دل بستگى به حافظ 

رنج سفر شيراز را به جان و دل خريد. 
روابــط هند و ايران، تاريخچه اى طوالنى دارد و به تالش و كوشــش شــمارى از شــاعران، 

1.  سلطان غياث الدين اعظم شاه حافظ را به بنگال دعوت كرده بود و مصرعى شعر براى حافظ فرستاد،  
اما حافظ نتوانست به هند سفر كند و در پاسخ آن مصراع  غزلى ساخت كه با مطلع: 

ساقى حديث سرو و گل و الله مى رود      زين بحث با ثالثه ى غساله مى رود     
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نويســندگان، صوفيان و ادباى قرن هاى گذشته و امروز پايدار است. صداى طوطيان خوش گوى 
فارس از ناقوس مقدس ســرزمين تاگور بنگاله بلند شد و پيغام دوستى، امنيت، عاطفه و عشق بين 

دو كشور را به گوش عالم رساند
        از قرن يازدهم ميالدى، زبان فارســى در هند رواج پيدا كرد و به عنوان  زبان رســمى و 

ادارى شناخته شد و عالوه  بر مسلمانان، هندوان هم در اين زبان توانا شدند. 
خانواده ى تاگور1 از قرن پانزدهم ميالدى با زبان فارســى آشنا شدند و بزرگان خانواده ى او، 
رتن گربه نات مجمدار و فرزندان او، راجا رام مجمدار، ابى رام مجمدار، هرى كيشن مجمدار و 
بعدها گوپى موهان تهاكور (متوفى 1818 م) به زبان فارسى چيره بودند. گوپى موهان تهاكور به 

زبان هاى سانسكريت، اردو، انگليسى، فرانسوى و پرتغالى، چيره بود2.
دواركا نات تاكر (متوفى 1846 م)،  پدر بزرگ رابيندر نات تاگور از دانشمندان معروف زبان 
و ادبيات فارسى و از دوستان راجا رام موهان راى3 بود. آن دو با هم، دو روزنامه ى هفتگى «بنگ 
دوت» به زبان بنگالى و فارســى و «بنگال هرالد» را به  زبان انگليســى، بنگالى، فارسى و هندى در 
كلكته چاپ مى كردند. دواركا نات تاكر در اداره ى تحصيل دارى چوبيس پرگنه «سر رشته دار» 

1.  در قرن پانزدهم ميالدى يكى از بزرگان خانواده ى رابيندرانات تاگور كه اســم اش موهن ميســير بود 
به مذهب و روحانيت گراييد و به پاكوريا     (در حوزه بردوان ، بنگال) رفت و در آن جا اقامت گزيد و 
به جســت وجوى اسرار مذهب و عرفان مشــغول گرديد تا آن كه مردم به او لقب تهاكور (يعنى استاد در 
امور مذهبى و روحانى) دادند. ســپس فرزندان موهن ميسير خودشان را به عنوان (تهاكور) شهرت دادند. 
از آن وقت كلمه تهاكور در آن خانواده به حيث اســم خانوادگى برقرار گرديد. ســپس مردمان انگليس 
كلمه تهاكور را تبديل به تاگور كردند: به اســتناد پايان نامه ى دكترى عطا كريم برق، «تأثير فارســى در 
ضروب المثال بنگالى»، دانشــگاه تهران ،1966، ص 441 ؛ شــانتى رنجن بهتا چاريا، بنگالى هندوون كى 

اردو خدمات، كلكته 1963م، ص 152-151
2.  شانتى رنجن بهتا چاريا، بنگالى هندون كى او خدمات، كلكته 1963م، ص 154-153

3.  اولين روزنامه ى فارسى سراسر جهان در سال 1822 از كلكته چاپ و منتشر كرد.
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بود1 و جالب اين  است كه او روى كاغذهاى ادارى به فارسى امضا مى كرد2 و اين عالقه مندى  اش 
به زبان فارسى را نشان مى     داد. ديبيندرا نات تاكر (1817-1905 م ) فرزند دواركا نت تاكر و پدر 
رابيندرا نت تاگور از فضال و دانشــمندان بزرگ  ويدانتا بود، راجا رام موهان راى3 سرپرســتى او 
را به عهده داشــت. راجا رام موهان راى انجمنى  به نام «براهما ســاب ها» در سال1828.م تأسيس 
كرد كه پس از مرگش اين انجمن را ديبيندرا نات تاكر سرپرستى مى كرد. او اسم اين انجمن را 

«براهما سماج»گذاشت4. 
كشاب چندر ســين5 در اين انجمن با ديبيندرا نات تاكر همكارى مى كرد و به سبب تالش و 
كوشــش ديبيندرا نات تاكر، به او لقب «مهارشى»6 داد. ناگفته نماند كه  ديبيندرا نات تاكر تمايل 
به تصوف داشــت و حس7 كرد كه مطالعه ى ويدا در بنگال رو به زوال اســت. پس براى حفظ و 
ترويــج آن، چهــار نفر از برهمنان را براى مطالعه ى ويدا به بنارس فرســتاد و خودش هم رفت تا 
دراين باره مطالعه ى بيش ترى كند8.  روزى مهارشى دور از شهر كلكته در جنگل سفر مى كرد كه 
ناگهان به جايى رســيد كه آن جا تنها دو درخت «سپتا پرنى» بود، آن درخت ها توجه اش را جلب 
كرد و به ياد ايزد چند روز را همان جا گذراند. آن دو درخت تا به امروز وجود دارد، همان جا بر 

سنگ مرمرى كه جايگاه مهارشى است، نوشته شده:
 «اطمينان زندگى من است،  سرور دل و تسكين روح من است»

1.  خبرنامه «سماچار درپن «، هفتم ژ ويه ، ماه 1838 م. 
2.  شانتى رنجن بهتا چاريا،ص 153-154
3.  شانتى رنجن بهتا چاريا،ص179-180

4.  www.brahmo.org /sadharan-brahmo-samaj-founders.html

5.  واعظ و مصلح اجتماعى بنگالى بوده.
6.  شانتى رنجن بهتا چاريا،ص179-180

7.  محمد عتيق صديقى، هندوستانى اخبار نويسى، ص 200-203  
8.   شانتى رنجن بهتا چاريا،ص 153-154؛ محمد عتيق صديقى،؛ ص. 203-200 
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مهارشــى در ســال 1863م قطعه زمينى آن جا خريد تا  اراكين براهما ســماج، دور از شهر به 
مطالعه هاى مذهبى مشــغول گردند. آن زمين امروز «شانتى نيكيتان» (يعنى جاى سكون) نام دارد؛ 
اما كار زود پيشــرفت نكرد و حدود بيســت سال بعد يك آشرم (خانه براى مطالعات مذهبى) در 

شانتى نيكتان ساخته شد.
 مهارشــى ديبيندرانات تاكر بدون شــك از پيروان براهما ســابها و بوده؛ اما افكارش با راجا 
رم موهان راى فرق داشــت، چون افكار راجا رم موهان راى، نزديك به اســالم و مســيحيت بود؛ 
اما عقيده ى مهارشــى اين بود كــه دين برهمنى را نبايد از دايره ى هنــدوى بيرون برد و اجازه ى 

بت پرستى نبود1. 
اين آشرم مانند خانقاه درويشان بود و زنان و بچه ها اجازه نداشتند كه آن جا بروند، تنها مردان 
مسن مى توانستند براى مطالعه و عبادت به آن جا بروند. در اين آشرم، بت نبود و گوشت و ماهى 

و شراب نوشى ممنوع بوده است2.
        مهارشــى ديبيندرانات تاكر، يك دانشــمند بزرگ و از پيشوايان مذهبى بود و عالوه  بر 
زبان هاى سانســكريت و بنگالى، در زبان  اردو و فارســى مهارت زيادى داشت. چون مهارشى را 
رجا رام موهان راى كه يكى از دانشمندان زبان و ادب فارسى بود، سرپرستى و تربيت كرده بود، 

از كودكى به شعر حافظ عشق مى ورزيد. عطا كريم برق در پايان نامه ى دكترى اش مى نويسد:
«راجــا رام موهان راى، بدون شــك شــيفته و دلباخته ى خواجــه حافظ و اشــعار او بود؛ اما 
عالقه مندى ديبيندرانات تاكر به خواجه حافظ در هيچ گاه كم تر از او نبود. راجا رام موهان راى، 
قبل از حمام همواره اشــعار اوپانيشاد و اشعار خواجه حافظ را مى خواند و ديبيندرا نات تاكر، در 
زمــان طفوليت خود تقريبا هر روز به خانه اش مى رفت و از آن وقت، همواره اين مشــغله ى او را 
مالحظه مى كرد و از آن تأثيراتى قبول مى داشــت، تا آن كه وقتى فرا رسيد چون خودش شيفته و 

1.  راى، آنودا شــنكر، رابيندرانات اور  شــانتى نيكيتن ،رابيندرا نت پر خصوصى شــماره، مجله مغربى 
بنگال، ص. 183، 1 مى- جوالى 2010

2.  راى، آنودا شنكر، ص. 183، 1 مى- جوالى 2010 
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عاشق خواجه حافظ گرديد»1 
رابيندرانات تاگور، در يكى از سخنرانى هايى كه (به زبان انگليسى است) مى نويسد:

“My father was a great scholar. He was intoxicated with Hafiz verses. When 

I was a boy I often used to listen to his of those poems, and he translated them 

to me which a fervor of enjoyment that touched my heart.”2

«پدر من يك دانشــمند بزرگ بود. او با اشــعار حافظ مســت بود و زمانى كه من بچه بودم، 
بيش تر اشعار حافظ كه او مى خواند، گوش مى دادم و او براى من ترجمه مى كرد كه لذت آن از 

دل لمس مى كردم.»
مهارشــى ديبيندرانات تاكر، هميشه به كوه ها و جنگل ها مى رفت، شب ها و روزها به عبادت، 
رياضت و به بازكردن گره هاى رازهاى نهانى تصوف مى پرداخت و شعر حافظ را به حالت وجد 

و ربودگى مى خواند و از لذت روحانى سرشار مى شد.
عطا كريم برق مى نويسد:

«اين اشعار خواجه حافظ است كه او را نشان داد كه جلوه ى ما و منظر قشنگ آن چه شادمانى 
و بى خود شــدگى عرفانى به انسان مهيا مى سازد. به اين نحو، دبيندرانات تاكر تمام زندگانى خود 

را به عشق خواجه حافظ گذراند و همين طور شيفتگى او به اپانيشاد بود.»3
دكتر برق، رويداد جالبى را بيان مى كند:

«مى گويد كه در يك موقع ديبيندرانات تاكر به الهور رفت. در آن جا در يك شب با چند تن 
از دوستان خود در جاى گشاده مشغول به ديدن منظر ماه و زيباى آن بود و كسب لذت مى كرد. 

1.  برق، عطا كريم، مقاله دكترى « تاثير فارســى در ضروب اال مثال بنگالى، دانشــگاه تهران ، 1966 م ، 
ص. 226 

2.  English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, Salutation to the Sprit of 

Persia, dated 17th April 1932, p. 881

3.  برق ص. 226 
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ناگهان از دوســتان جدا گرديد. پس از چند دقيقه چون آنان به ســراغ او رفتند، ديدند كه مردى 
نامعلوم به آواز دلكش و قشــنگ اشــعار شــيرين خواجه حافظ مى خواند و ديبيندرانات تاكر، به 

حالت خود فراموشى و مستى دور او پاى كوبى و رقص مشغول است.»1
بعد از اين رويداد، كيشــاب چاندرا ســين حس كرد كه دل بستگى دبيندرانات تاكر به حافظ 
و اشــعارش و تصوف بسيار است. پس وى وضع احكام دينى براهما سماج را دوباره برنامه ريزى 
كرد و از گيريش چاندرا ســين(1835-1910) 2 خواســت كه متون احكام دين اسالم را از منابع 

فارسى و عربى به زبان بنگالى ترجمه كند تا آن را در برنامه ى براهما ساماج شامل بكند3.
        دبيندرانات تاكر، نه تنها به اشــعار حافظ عشق مى ورزيد كه به مثنوى موالنا جالل الدين 
رومــى هم بســيار عالقه داشــت و از خواندن آن لذت مى برد. وى هر صبــح، عالوه  بر مطالعه ى 
اوپنيشاد، اشعار حافظ را با صداى خوب و ترنم مى خواند. يكى از غزل هاى مورد عالقه ى او اين 

غزل است: 
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود/ هرگز از ياد من آن سرو خراما ن نرود4

وى بســيارى از غزل هــاى حافظ را در ياد داشــت، به گونه اى كه مردم بــه او «حافظ حافظ» 
مى گفتند. او به زبان فارســى چيره بود و به اين زبان شــعر مى گفت؛ اشــعار فارسى او در كتابى 
بنگالى به نام «احوال زندگانى حضرت مهارشى دبيندرانات تاكر»(خود نوشت او) نقل شده است. 

در اين كتاب، دو غزل از حافظ هم آورده است، با اين مطلع:
يارب اين شمع دل افروز ز كاشانه ى كيست/ جان ما سوخت بپرسيد كه جانانه ى كيست

***

1.  برق ص. 226
2.  اولين كسى بود كه قران را به زبان بنگالى ترجمه كرد.

3.  شانتى رنجن بهتا چاريا،ص267-266 
4.  مجموعه ســخنرانى هاى نخســتين بيو ستگيها ، ج. 1، ص. 401 بحواله حافظ اور تاگور ، دكتر منصور 

عالم، رابيندرا نت پر خصوصى شماره، مجله ى مغربى بنگال، ص. 104    
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گو شمع مياريد درين جمع كه امشب/ در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است1
مى گويند وقتى كه مرگ مهارشى دبيندرانات تاكر فرا رسيد، با بى قرارى قلب، فرمايش كرد 

كه شعر ذيل حافظ را با ساز و آهنگ بخوانند:
مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هردم/ جرس فرياد مى دارد كه بر بنديد محمل ها

***
كشتى شكستگانيم اى باد شرطه برخيز/ باشد كه باز بينم آن يار آشنا را

بدون شــك مهارشى دبيندرانات تاكر از اين جهان چشــم بر بست؛ اما براى آيندگان صدها  
دريچه باز كرد و پسرش رابيندرانات تاكر(1861-1941) معروف به تاگور را به يادگار گذاشت. 
تاگور بچه ى با هوشــى بود و از هشت سالگى شــعر مى سرود. شكى نيست كه تاگور در آن 
زمان نمى توانســت فارســى بخواند؛ اما ذهن و گوش اش با شعر شــعرايى مانند حافظ و سعدى و 

موالنا آشنايى كامل داشت. چون خودش گفته :
“Persian introduction came to me when I was a boy. It was that of the ideal 

Persia, the Persia of the poet, the Persia which seds her welcome in songs to 

strangers across all barriers of geography.”2

«وقتى كه بچه بودم با فارســى آشــنا شــدم. اين فارس ايدال بوده ، شــاعران فارس ، فارس                     
كه با آهنگ اشعار خود، سراسر جهان را خوش آمديد مى گويد»

         تاگور در محيطى ادبى، علمى و روحانى زير سرپرستى پدرش تربيت يافت و از كودكى 
تمايل به شعر و تصوف داشت. پدرش شعر صوفيانه ى حافظ را برايش مى خواند. 

ممكن اســت تاگور ديگر آثار ادبيات فارســى را هم به  زبان بنگالى مطالعه كرده باشد؛ چون 
در آن زمان ترجمه ى بنگالى شــعر حافظ به وســيله ى گيريش چاندرا سين منتشر شده بود. عالوه  
بر شعر حافظ، گلستان و بوستان سعدى، تذ كره االولياء و شعر جامى، به زبان بنگالى ترجمه شده 

1.  محمد عتيق صديقى،؛ ص.429-431 
2.  Rabindranath Tagore, Salutation to the Sprit of Persia, dated 17th April 1932, p. 881
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بود. به همين ســبب، آثار تاگور تحت تأثير ادبيات فارســى است. مانند اين بيت كه هر دو شاعر 
موضوع عشق را اين گونه بيان مى كنند:

حافظ:             عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده/ بجز از عشق تو باقى همه فانى دانست
حافظ:             هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جريده ى عالم دوام ما
تاگور:             زندگى من مستعار آتش عشق است/ اين تمام دنيا فانيست لكن عشق الفانيست 

همه چيز نابود خواهد شد؛ اما عشق است كه به صورت اصل خواهد ماند   1
در شعر ديگر تاگور به شيوه ى نى نامه ى مولوى چنين مى نويسد:

درد دل من
فقط نى مى داند،

نى مى داند
آن يك رازى است كه

در دل من پنهان است2
بحث درباره ى نفوذ شــعر فارسى در آثار تاگور، مفصل تر از اين است كه در اين مقاله به آن 

بپردازم و خود قابل طرح در مقاله اى جدا گانه است. به هر حال از اشاره بدان ناگزير بودم.
        خاك شانتى نيكيتان، به سبب حضور مهارشى مقدس شد و تاگور آن را مقدس تر كرد. 
در همين زمين مقدس بود كه گاندى با تاگور مالقات كردند و تاگور، گاندى را به لقب «مهاتما» 

يعنى روح بزرگ سرفراز كرد. 
تاگور ادامه دهنده ى راه پدرش بود و پس از او سرپرســتى شانتى نيكتيان را به عهده گرفت، 
امــا عقيده ى تاگور با پدرش، كمى متفاوت بود و در شــانتى نيكتان بــا خانواده ى خود زندگى 
مى كرد. به مرور، اين آشــرم به درس گاه و از درس گاه به دانشــگاه تبديل شد و در سراسر جهان 

معروف شد.

1.  تاگور ، گيتانجلى ، سرود 67 
2.  محمد ضياء الدين، صد بند تاگور، سرود 9 
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آثار تاگور بســيار و خارج از بحث اين مقاله اســت، اما از مجموعه ى شــعر «گيتانجلى» كه 
تاگور را در سراسر جهان مشهور كرد و سبب توجه كشورهايى مانند ايران و عراق شد، نمى توان 

ياد نكرد. 
تاگور نخســتين شاعر آســيايى بود كه در سال 1913.م براى شــعر گيتانجلى، جايزه ى نوبل 
گرفت. وى از ســال 1913 تا 1930 به 9 كشــور ســفر كرد؛ اما چون به ايــران نيامده بود، هنوز 
سفرهايش تكميل نشده بود1. و پس از سفر ايران و عراق تنها به سيرى النكا رفت و تا پايان عمر 

در شانتى نكتان ماند.
در ســال 1932 كه رضا شاه پهلوى هفتاد ساله بود، مها كوى(شاعر بزرگ) تاگور را به ايران 

دعوت كرد؛ اما چون بيمار بود، آمادگى سفر را نداشت.
تاگور سال ها منتظر ديدار حافظ و سعدى بود و به همين سبب با دعوت شاه، بيمارى خودش 
را فراموش كرد و رنج سفر را به جان خريد. سفر تاگور از شانتى نيكيتان به شيراز از دو سو قابل 

بررسى است. يكى دل بستگى اش به شعر و ادب فارسى و دوم از جنبه ى تأثيرات.
تاگور شاعر بزرگى بود و در ادب و هنر و فرهنگ به نام بود. او از خانواده اى بود كه با زبان 

و ادب فارسى، آشنايى كامل داشتند. 
او شــاعر بود و از كودكى شعرهاى فارســى را مى شنيد و دوست داشت از نزديك  با شعراى 
ايران آشــنا شــود. به همين ســبب بود كه تاگور بعد از رسيدن به شــيراز، در نخستين فرصت به 

حضور حافظ شيرازى رسيد. 
در آرامگاه حافظ از تاگور خواســتند كه به ديوان حافظ تفألى بزند؛ آن هنگام نخستين ديدار 
تاگور با حافظ بود2 او حافظ را حس مى كرد و فكر مى كرد  كه هر دو دوســتدار يك ميخانه اند 

و  باهم جام معرفت را پر كرده اند.

1.  تاگور ، فارشيه ، راچنا با ولى ، ج. 22 
2.  English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, Addres at the Tehran 

Literary Society, dated 9th May 1932, p. 888
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دكتر مقتدرى كه همراه تاگور بوده، مى  گويد:
«تاگور دست بسته با احترام نزد حافظ ايستاده بود، نسخه اى از ديوان حافظ كه آن جا موجود 
بود، پيش تاگور آوردند، تاگور آن را به دســت گرفت، از چشــم هاى خود لمس كرد و بوســه 
گرفت و باز كرد. همراهيان مى گويند كه در آن لحظه تاگور در حالت خود نبود و معلوم مى شود 

كه او به دنياى ديگر رسيده است. در فال صفحه اى كه باز شد، اين شعر مى خواند:

بـود آيا كه در ميكـده ها بگشايند            گـره از كـار فــروبسته ى ما بگشـــايند
اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند              دل  قوى دار كه از بهر خدا بگشايند» 1

تاگور در كتابى به نام فارشــيه2 مى نويسد كه حافظ به دعوت شاه بنگال نتوانست به ايران بيايد؛ 
اما شــاعر بنگال دعوت شــاه ايران را افتخار مى داند و براى همه ى ايرانيان خشــنودى و خوشبختى 

مى  خواهد.

“ ব িধপিত একদা কিব হােফজেক বাংলায় িনমntণ কেরিছেলন, িতিন েযেত পােরন িন । 

বাংলার কিব পারসয্ািধেপর িনমntণ েপেল, েস িনমntণ রkাও করেল এবং পারসয্েক তার pীিত 

ও শভুকামনা pতয্k জািনেয় কৃতাথর্ হল।“ ٣

تاگور در اين سفر از بوشهر، شيراز، اصفهان و تهران ديدار كرد. در اين روزها به افتخار تاگور، 
جلســات گوناگون برگزار شد. دانشمندان، شاعران و نويســندگان ايران، از تاگور استقبال كردند 
و تاگور، در اين برنامه ها ســخنرانى كرد. تاگور هيچ گاه در ايران و بين ايرانيان، احســاس بيگانگى 

نداشت. خودش را از سرزمين هند و آريانى مى دانست و ايران را جاى تولد ديگرش مى خواند.

1.  پروين دخت مشهور، تأثير عرفان اسالمى بر تاگور ، ص. 156 
2.  (به زبان بنگالى است و اين جا تاگور يادداشت از سفر ايران خود نوشته است )

3. Rabindra Rachnabali, (Collected works of Rabindranath Tagore), Vishvabharati 

Publication, Shantiniketan, XI, p. 641
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“আিম pথেম জেnিছ িনেজর েদেশ, েসিদন েকবল আtীেয়রা আমােক sীকার কের িনেয়িছল। 

তার পের েতামরা েযিদন আমােক sীকার কের িনেল আমার েসিদনকার জn সবেদেশর- অিম 

িdিজ।»
1

 6 مى 1932.م  در تهران هفتاد و يكمين ســال روز تولد شــاعر را جشــن گرفتند و شاعران و 
نويسندگان، به افتخار تاگور گل هاى محبت نثار كردند. ملك الشعراء بهار به اين مناسبت خاص، 
شعرى به نام «هديه به تاگور» خواند كه تاگور از آن شعر بسيار لذت برد. تاگور، در پاسخ شعرى 

سروده بود كه اين جا آورده مى شود:
ইরান, েতামার যত বলুবলু,

েতামার কানেন যত আেছ ফুল

িবেদশী কিবর জnিদেনর মািন

শনুােলা তাহাের অিভনnনবাণী।

ইরান, েতামার বীর সnান

pণয় অঘর্য্ কিরয়ােছ দান,

আিজ এ িবেদশী কিবর জnিদেন,

আপনার বিল িনেয়েছ তাহাের িচেন।

ইরান, েতামার সmানমােল

নবেগৗরব বিহ িনজ ভােল,

সাথর্ক হল কিবর জnিদন।

িচরকাল তাির sীকার কিরয়া ঋণ

েতামার ললােট পরান ুএ েমার ে াক

ইরােনর জয় েহাক।

1.  Rabindra Rachnabali, p. 658
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ترجمه:
گل هاى بوستان تو و بلبالن گل پرست تو،

براى برپا داشتن سالگرد و جشن تولد شاعرى كه از راهى دوره آمده است،
ترانه ها و غزل هاى زيبا خوانده با تبريك مى گويند.

اى ايران
فرزندان پر مهر و دلير تو

چه تحفه هاى گران بهايى به عنوان يادگار محبت و عشق تو
به شاعرى كه از راه دور آمده است، هديه مى كند

اى ايران
شاعرى كه در روز تولدش از ميهن خويش دور افتاده است

تو او را تاج عزت و شرافت پوشانيده اى
و بر فراز كرسى  هاى بلندپايه ى احترام بى  سابقه نشانده اى

و من در برابر اين همه لطف ها و محبت ها كه ديده ام
مى خواهم تنها يك دسته گل بر تارك نيرومند و افروخته و باستانى تو

و با آهنگى رسا كه به درگاه معبود ناديده راه اجابت دارد،
خواهش و دعا كنم كه

ايران هميشه سرفراز و پيروز باد1
روز دوم، تاگور با رهبران پارلمان و شــاعرى كه اشعارش را به زبان فارسى ترجمه كرده بود، 

مالقات كرد و از آن ها ديوان انورى هديه گرفت.2
سفر تاگور به ايران، جنبه ى ديگرى هم دارد. يعنى اين سفر را بايد از ديدگاه روابط فرهنگى 
هند و ايران، نگاه كرد؛ زيرا فرهنگ هند و ايران مشترك است و روابط هند و ايران از زمان هاى 
گذشته آغاز شده بود و سفر تاگور به ايران، روابط دوستانه و فرهنگى را مستحكم تر كرد. چون 

1.  بياد تاگور، ابراهيم پور داوود، ص 35 
2.  تاگور ، فارشيه ، راچنا با ولى ، ص. 488-480 
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هند به سرپرستى  و رهبرى گاندى و نهرو و موالنا آزاد به سوى استقالل پيشرفت مى كرد و ايران، 
تازه يك دوره ى نوين را آغاز كرده بود. او در يكى از سخنرانى هايش چنين مى گويد:

“Before I conclude let me tell you what has been the strongest attraction that 

has brought me to your country not heeding my physical infirmity and the risks of 

a difficult journey. In the East we bend our heads before all that is humanly great 

and not merely what is mechanically perfect. We hail him as great who conquers 

circumstances because he has conquered himself… even in my own corner of India 

I seemed to have felt the glamour of the greatness of the present ruler of Persia 

revealing to my mind a vision of a new morning at the verge of a distant skyline. 

We were sure that a masterful man, a builder of the destiny of a nation has at last 

appeared in our neighborhood.”1

و جاى ديگر،  آداب و رسوم  كهنه ى ايران را نقد مى كند و به ايران درخشنده اشاره مى كند.
«Persia is being unified, her baffling customs and superstitions ruthlessly 

eliminated; her educational and social foundations are being securely established on 

a sane healthy nationalism which is in harmony with the modern age.2»

ترجمه
«ايــران متحــد مى شــود، آداب و رســوم و خرافــات بى رحمانــه اش از بين مــى رود و بنياد                     
آموزشــى و اجتماعــى ايران در حال امن در ملى گرايى ســالم اســت كــه در هماهنگى با عصر                  

مدرن، تأسيس شده است»
تاگور در سخنرانى 25 مى 1932 به اين مناسبت شعرى مى خواند كه اين گونه است:

1.  Rabindranath Tagore, English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, At 

Tehran, dated 5th May 1932, pp. 85-884

2.  English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, My visit to Persia, dated 
25th May 1932, pp. 893-890
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The night has ended.
Put out the light of the lamp
Of thine own narrow dark corner
Smudged with smoke,
The great morning which is for all
Appears in the East.
Let its light reveal us to each other
Who walk on the same path
Of pilgrimage1.

ترجمه:
شب تمام شد

خاموش كن چراغ را
در كنج تنگ خانه ات

كه تار گشته از دود خودبينيت
صبح پر شكوهى كه هست براى همگان

پديدار است در افق خاورى
بگذار روشن كند راه
بر روى همه ى آنان كه

هستند راه پيما
بر تك راه معرفت حق 2

تاگور در ســخنرانى اش، درباره ى روابط هند و ايران صحبت كرد و اميدوار بود كه خاوريان 

1.  English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, My visit to Persia, dated 

25th May 1932, pp. 893-890

2.  تاگور ، فارشيه ،ص. 148
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بيدار شوند و دوباره شكوه گذشته را بازيابند. 
وى از دولت ايران مى خواســت كه در شــانتى نيكيتان، يك كرســى براى مطالعات فارسى 
تأسيس شود و يك استاد از ايران در دانشگاه ويشوا بارتى شانتى نيكيتان درس بدهد. اين پيشنهاد 
پذيرفته شــد و استاد ابراهيم پورداوود را فرســتادند. هنگامى كه پورداوود به شانتى نيكيتان آمد، 

تاگور در استقبالش نامه ى (9 ژانويه 1933) روابط هند و ايران را چنين نوشت:
«به شما كه پيك ايران بزرگ به مملكت هند هستيد، خوش آمد مى گويم. به گواهى صفحات 
تاريخ هندوســتان، ما مردم ايران و هند به وســيله ى هنر و ادبيات و فلســفه پيوسته در ارتباط بوده 
و هميشــه پيوند برادرى داشــته ايم ... در قرون اخير روابط ما قطع شد... ولى هنوز يادگار دوستى 
ديرين در دل هاى ما برقرار اســت و در اين زمان كه بيدارى آســيا شــروع شده بر ديگر بكاشف 

عاليق ديرين موفق مى شويم و خاكسترهاى فراموشى را از دوران دوستى مى زداييم  1
پور داوود، از محيط شانتى نيكيتان لذت برده و خاطرات خوشى از آن جا تعريف مى كند:

«در هنگام اقامتم در شانتى نيكيتان، درباره ى فرهنگ و تمدن ايران باستان سخنرانى داشتم و در 
هر جا كه اين تمدن با تمدن هند تماسى داشت و من كم و بيش از آن آگاه بودم، ياد مى كردم»2

پور داوود حدود دو سال در دانشگاه وشوا بارتى درس داد. در آن مدت به سرپرستى  او يك صد 
شعر تاگور به وسيله ى آقاى محمد ضياء الدين، استاد فارسى هندى، به فارسى ترجمه شد؛ آن كتاب 
با نام «صد بند تاگور» در ســال 1933 در دانشــگاه وشوا بارتى چاپ شد. پس از آن تاگور، بيش تر 

مورد توجه دانشمندان ايران  قرار گرفت و آثار زيادى از او  به زبان فارسى ترجمه شد. 
سفر تاگور به ايران، صدها در براى شاعران، نويسندگان، ادبا و دانشمندان باز كرد و روابط ادبى 
و فرهنگى  هند و ايران را تقويت و دوام بخشــيد؛ به گونه اى كه تا امروز اين روابط پايدار اســت و 

اين همايش بين المللى به نام اين دو شاعر بزرگ هند و ايران، با افتخار و پرشكوه برگزار مى شود.

1.  تجزيه شبه قاره و استقالل بنگالديش، ص. 38  
2.  بياد تاگور، ابراهيم پور داوود، ص 10
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معرفي نسخه ى خطي ديوان حافظ در كتابخانه ى ندوه العلما، كلهنو (هند)

دكتر نكهت فاطمه
استاديار گروه فارسي، دانشكده ى دالي گنج هندوستان

چكيده
هند بدون شــك در پيشــرفت و ترويج زبان و ادبيات فارسي نقش مهمي دارد و گنجينه هاي 
گرانبهاي اين ادب، به شكل نسخه هاي خطي در كتابخانه هاي هند نگهداري مي شوند. كتابخانه ى 

مدرسه ى ندوه العلما يكي از آن كتابخانه ها است كه هزارها نسخه ى خطي و چاپي دارد. 
در اين مقاله، يكي از نســخه ها ى خطي ديوان حافظ معرفي شــده اســت كه در اين كتابخانه 

موجود است.

معرفي نسخه ى خطي ديوان حافظ در كتابخانه ى ندوه العلما، كلهنو (هند)
تاريخ هند نشــان مي دهد كه پادشاهان و فرمانروايان هند از همان آغاز، در ترويج و گسترش 
زبان و ادبيات فارســي بسيار زحمت كشيدند و در سرپرستي ايشان، شاعران، نويسندگان، علما و 
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فضال، هزارها اثر در زمينه هاي مختلف علوم و فنون به يادگار گذاشــته اند. اين آثار مهم ادبي، به 
صورت نســخه هاي خطي در كتابخانه هاي معروف هند، كتابخانه هاي شــخصي و موزه هاي ملي 

نگهداري مي شوند.
مدرسه اي به نام ندوه العلما در شهر كلهنو در ايالت اتراچرديش، يكي از بزرگ ترين مدارس 
علمي و ديني به شــمار مي رود. در كتابخانه ى ندوه، هزارها نسخه ى خطي و چاپي عربي، فارسي 

و اردو نگهداري مي شوند. نسخه هاي خطي اين كتابخانه، بسيار با ارزش هستند.
در اين مقاله، سعي بر اين است كه نسخه ى خطي ديوان حافظ شيرازي را كه در اين كتابخانه 

موجود است، معرفي شود.
اين نسخه كه مشتمل بر 190 ورق است، به خط نستعليق خوب، به وسيله ى شاه محمد در سال 
هزار و شــش هجري كتابت شده است. صفحه ى اول مطال اســت و بر سر ورق اين نسخه نوشته 
است «مالك اين ديوان، حافظ شيراز صاحب عنايت علي و از محمد صادق علي صاحب مرحوم 
مغفور» – نســخه  داراي پانصد و چهل و سه غزل، يك ســاقي نامه، يك مثنوي، سي و نه قطعه و 
چهل و پنج رباعي است. در اين نسخه، غزل ها رديف وار آمده است؛ يعني از «الف» تا «يا»، قبل 
از آغاز غزل ها «بسم اهللا الرحمن الرحيم» نوشته شده است. بعد از اين، نخستين غزل شروع مي شود 

كه مطلعش اين است:
اال يا ايها الساقي ادركأساً و ناولها 

دو صفحه ى اول، 9 سطر و صفحات بعدي به طورمعمول، 14 سطر هستند. هر دو مصرع شعر، 
در يك ســطر نوشــته شده است؛ اما گاهي هر دو مصرع مقطع، در دو سطر نوشته شده كه از اين 

نشانه مي توانيم به خوبي دريابيم كه غزل تمام شده است و غزل ديگري آغاز مي شود.

غزل
مطلع غزل هايي كه در اين نســخه وجود دارد و در چاپ هاي نذيري، قزويني، خلخالي ديده 

نمي شود، به شرح زير است:
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حرف الف: 15 غزل دارد. غزل هاى زير از اين نسخه، در چاپ هاي نذيري، قزويني و خلخالي 
ديده نمي شود:

ما برفتيم تو داني و دل غم خور ما
تا جمالت عاشقان را زد بوصل خود صال
شب از مطرب كه دل خوش باد وي را 

حرف ب: 1 غزل دارد. چهار غزل زير از اين نسخه، در نسخه هاي ديگر موجود نيستند:
ز باغ وصل تو يابد رياض رضوان آب 

صبح دولت مي دمد كه جام هم چون احباب 
تعالي اهللا چه دولت دارم امشب
آفتاب از روي او شد در حجاب

حرف ت: 80 غزل دارد و غزل هاي زير از اين نسخه، در نسخه هاي معتبر ديگر نيستند: 
هر آن خجسته نظر كز پي سعادت رفت 

غمش تا در دلم ما وا گرفتست
حرف ث: دو غزل دارد و اين يك غزل، در چاپ هاي ديگر موجود نيست:

بازم هواي آن گل رعناست الغياث 
حرف ج: نسخه فقط يك غزل دارد كه در قزويني است.

حرف ح: نســخه دو غــزل دارد و در نســخه ى قزويني فقط يك غزل اســت و اين غزل در 
نسخه ى قزويني نيست:

به بين هالل محرم بخواه ساغر را ح
حرف خ: فقط يك غزل دارد كه در نسخه ى قزويني وجود دارد.

حرف د: 162 غزل دارد. غزل هاي زير از اين نسخه، در نسخه ى قزويني و خلخالي نيستند:
دل شوق لبت مدام دارد 

آن را كه جام صافي صهباش مي دهند
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هوس باد بهارم بسر صحرا برد (اين غزل در نسخه ى شاهان فعليه آمده است)
ترك من چون جعد مشكين گرد كاكل بشكند

بازم مه رخسار كسي در نظر آمد
بريد باد صبا دوشم آگهي آورد 

كارم زد و ؟ چرخ بسامان نمي رسد
چو رويت مهر و مه تابان نباشد
دلم بي جمالش صفائي ندارد

دادگرا ترا فلك جرعه كش پياله باد (اين غزل در نســخه ى نذيري و نســخه ى شــاهان فعليه 
وجود دارد؛ اما در نسخه ى قزويني در قطعات نوشته است.)

در هر هوا كه جز برق اندر طلب نباشد (اين غزل، در نسخه ى خلخالي وجود دارد)
سر سوداي تو اندر سر مي گردد.

عشق زسرسريست كه از سر بدر شود
گفتم كه خطا كردي و تدبير نه اين بود
گرزلف پريشانت در دست صبا افتد

هر كه او يك سر مو پند مرا گوش كند 
حرف ر: پانزده غزل دارد. اين دو غزل، در چاپ هاي قزويني و خلخالي نيست.

ساقيا ساغر شراب بيار (در نسخه ى نذيري و نسخه ى شاهان فعليه) مصرع اين است:
«ساقيا مايه شراب بيار»

سرو باال بلند خوش رفتار 
حرف س: 9 غزل دارد.

جانا ترا كه گفت كه احوال ما مپرس (اين غزل، در نسخه ى قزويني و خلخالي نيست؛ اما در 
نسخه ى نذيري وجود دارد)

حرف ش: 21 غزل دارد. اين يك غزل، در چاپ هاي ديگر نيست:
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من خرابم زغم يار خراباتي خويش
حــرف ص: فقط يك غزل دارد و اين غزل، عالوه بر نســخه ى شــاهان فعليه، در چاپ هاي 

نسخه هاي ديگر موجود نيست:
نيست كس راز كمند سر زلف تو خالص

حرف ض: يك غزل دارد. اين غزل، در چاپ هاي ديگر موجود نيست: 
بيا كه مي شنوم بوي جان از ان عارض 

حرف ط: يك غزل دارد. اين غزل، در نسخه هاي نذيري و خلخالي نيامده است:
گرد عذار يار من تا بنوشت دور خط

حرف ظ: فقط يك غزل دارد و در نسخه هاي نذيري و قزويني و خلخالي موجود نيست.
زچشم بد رخ خواب ترا خداحافظ

حرف ع: سه غزل دارد كه در نسخه ى قزويني وجود دارد.
حرف غ: فقط يك غزل دارد.

حرف ف: يك غزل دارد.
حرف ق: سه غزل دارد و اين يك غزل، در نسخه ى شاهان فعليه وجود دارد و در نسخه هاي 

چاپي ديگر نيست:
كسي مباد چو من خسته مبتالي فراق 

حرف ك: 3 غزل دارد كه در نسخه ى قزويني موجود است.
حرف ل: 9 غزل دارد. اين دو غزل كه در نسخه ى شاهان فعليه هستند؛ اما در نسخه هاي چاپي 

ديگر نيامده اند:
بسحر چشم تو اي لعبت خجسته مثال 

ره  روانرا عشق بس باشد دليل
حرف م: 75 غزل دارد و اين غزل ها در چاپ هاي ديگر وجود ندارند:

الم يال االحباب ان يترحم
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اگر برخيزد از دستم كه با دلدار نشينم (اين غزل، در نسخه ى نذيري و شاهان فعليه آمده است)
گرچه از آتش دل چون خم مي در جوشم (اين غزل، در نسخه ى نذيري و شاهان فعليه آمده است)

روز عيد است و من امروز در آن تدبيرم (اين غزل، در نسخه ى شاهان فعليه وجود  دارد؛ ولي 
در چاپ هاي ديگر نيامده است)

ما پيش خاك پاي تو صد دو نهاده ايم (اين غزل، در نسخه ى قزويني نيست؛ ولي در چاپ هاي 
ديگر وجود دارد)

گو فرصتي كه خدمت پير مغان كنم 
حرف ن: 23 غزل دارد. اين دو غزل، در چاپ هاي ديگر نيستند:

اي شام بكوي ما گذر كن 
رايت ســلطان گل پيدا شــد از طرف چمن (اين غزل در نسخه ى نذيري و شاهان فعليه است؛ 

اما در نسخه ى قزويني و خلخالي وجود ندارد)
حرف و: 11 غزل دارد.

حرف ه: 19 غزل دارد و اين دو غزل، در چاپ هاي ديگر وجود ندارند.
اي از فروغ رويت روشن چراغ ديده (اين غزل، در نسخه ى شاهان فعليه است)

نصيب من چو خرابات كرده است آله
حرف مي: 73 غزل دارد و اين غزل ها، در نسخه ى ندوه وجود دارند؛ اما در نسخه  هاى چاپي 

ديگر موجود نيستند:
 ،« اي دل بكوي دوســت گذاري نمي كني (در نسخه ى شاهان فعليه و نذيري به جاي «دوسِتِ

«عشق» نوشته شده است.)
اي باد نسيم يار داري

اي زشرم عارضست گل عرق خوي (اين غزل، در نسخه ى نذيري و شاهان فعليه وجود دارد)
اين خوش رقم كه بر خط رخسار مي كشي

اي كاج قضا نامه عمرم ننوشتي 
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بيار باده و بازم دهان ز رنجوري
بفراغ دل زماني نظري به ماه روي 

جان فداي تو كه هم جاني و هم جاناني 
خوشتر از كوي خرابات نباشد جايي

زدليري شو آن دم زدن به آساني 
ســالمي چون بوي خوش آشنايي (اين غزل، در نســخه ى نذيري وجود دارد؛ اما در نسخه ى 

قزويني و خلخالي نيامده است.)
ساقي گرت هواي ماهي (اين غزل، در نسخه ى نذيري آمده است.)

مثنوي
مثنوي هاي اين نســخه، بدون عنوان اند. اولين مثنوي، ســاقي نامه اســت كه نخستين شعر: بده 

ساقي آن كيمياي فتوح / كه با گنج قارون دهد عمر نوح 
است. اين مثنوي داراي 58 بيت است. بعد از اين، مثنوي ديگر كه نخستين بيت آن، اين است:

اال اي آهوي وحشي كجائي / مرا با تست چندين آشنايي
اين مثنوي، داراي 2 بيت است. سه مثنوي  ديگر هستند كه يكي داراي سه بيت، و بقيه دو،  و 

چهار بيت دارند كه اين مثنوي ها در نسخه ى قزويني وجود ندارند.

قطعه
در اين نسخه 33 قطعه موجود است- نسخه ى چاپي قزويني، داراي 33 قطعه و نسخه ى نذيري 
داراى12 قطعه است. قطعاتي كه در اين نسخه وجود دارند و در چاپ قزويني نيستند، مطلع آن ها 

بدين قرار است:
هر كس كه توبه كرد به وقت گل از شراب 

فساد چرخ نه بينم و نشنويم هنوز 
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دل مبند اي مرد بخرد بر صفاي عمر وزيد 
آن كيست تا بحضرت سلطان ادا كند

حسن اين نظم از بيان مستغني است (اين قطعه، در نسخه ى نذيري وجود دارد.)
صباح جمعه و سادس ربيع االول بود

اي باد صبا اگر تواني 
نور خدا نمايدت آينه مجردي 

شاها مبشري تو بهشتم رسيده است
ايام بهار است و گل الله و نسرين 

دريغا خلعت و حسن جواني 
قطعاتي كه در چاپ قزويني هستند و در اين نسخه وجود ندارند، مطلع آن ها بدين قرار است:

قوت شاعره من سحر از فرط مالل
داد گــرا ترا فلك جرعه كش پياله باد (اين قطعه در نســخه ى ندوه، از حيث غزل در رديف 

«دال» وجود دارد كه داراي 4 بيت است و در نسخه ى قزويني، شش بيت دارد.
خسروا گوي فلك در خم چوگان تو شد 
بسمه خواجه رسان اي نديم وقت شناس 

شمه از داستان عشق شورانگيز ماست
بر سر بازار جانبازان منادي مي زنند

مجردين سرور و سلطان قضات اسمعيل
درين ظلمت سرا تا كي بيوي دوست بنشينيم 

بروز شنبه سادس زماه ذي الحجه

رباعي 
در آخر اين نسخه، رباعيات قرار دارند كه تعداد آن ها چهل و پنج است؛ اما در نسخه ى چاپي 
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قزويني چهل و دو و در نسخه ى نذيري، بيست رباعي دارد. 
رباعياتــى كه در اين نســخه وجود دارند و در چاپ قزويني نيســتند، مصرع آن ها بدين قرار 

است:
با دوست نشين و باده جام طلب 

باز آي كه جانم بجمالت نگران است 
شمعا سر پروانه نداري رسدت

در صحبت آن كس كه صاحب هنر است
اي روي تو در لطافت آئينه روح

از باده ديرينه درمان بپرورد
برد ار دل از مادر دهر اي فرزند 

تا حكم قضاي آسماني باشد
مقبول دل خواص و مشهود عوام است
اي دوست ترا دست كه دارد جز من

با آنكه فريبم به صد حيله و من 
در شوخي و دلبري بت من طاقست

بنگر بچمن جمال فرخنده و گل 
رباعياتى كه در چاپ قزويني هســتند و در اين نســخه وجود ندارند، مصرع آن ها به قرار زير 

است:
تو بدري و خورشيد ترا بنده شدست

هر روز دلم بزير باري دگر است (اين رباعي، در نسخه ى نذيري آمده است)
چون غنچه گل قرابه پرواز شود. (اين رباعي، در نسخه ى نذيري وجود دارد)

با مي به كنار جوي مي بايد بود 
اين گل زبر همنفسي مي آيد
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در باغ چو شد باد صبا دايه گل 
لب باز مگير يك زمان از لب جام 

در آرزوي بوس و كنارت مردم 
عمري ز پي مراد ضايع دارم

اي شرم زده غنچه مستور از تو
آن جام طرب شكار بر دستم نه 

با شاهد شوخ و شنگ و با بر بط و ني 

قصيده
اين سه قصيده، در ميان غزليات نوشته شده است:

سپيده دم كه صبا بوي بوستان گيرد
جوزا سحر نهاد حمائل برابرم 

شد عرصه زمين چو بساط ارم جوان 
عالوه بر اين، ميان اين نسخه و نسخ ديگر تفاوت زيادي ديده مي شود. در بعضي غزليات اين 
نســخه، بيت هاي اضافي دارند كه اين ابيات در نسخ چاپي ديگر وجود ندارند. براى مثال در اين 
نســخه ، غزل «دوش از مسجد سوي بيخانه آمد پير ما» (ورق 5) داراي 10 بيت است و چاپ هاي 

ديگر 7 بيت دارد و بيت هاي اضافي بدين قرار هستند:

نيســت از ســوداي زلفت پيش ازين توفير مابــاد بر زلف تو آمد شــد جهان بر من ســياه 

زلف بگشــادي و باز از دست شد نخجير مامــرغ دل را صيد جمعيــت بدام افتــاده بود
چــون خراباتي شــد اي يار طريقــت پير مابر در ميخانه خواهم گشت چون حافظ نعيم

بيت سوم اين غزل در اين نسخه چنين است:
رحــم كن بر جان خــو پرهيز كــن از تير ماتيــر آه مــا زگــردون بگــذر جــان عزيــز 
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در نسخه هاي چاپي معتبر ديگر به اين صورت آمده است:

رحم كن بــر جان خود پرهيز كــن از تير ماتيــره آه ما زگردون بگــذرد حافظ خموش  

هم چنيــن غــزل «در مي رود زدســتم صاحبدالن خــدا را» (ورق 4) داراي 13 بيت اســت و 
چاپ هاي ديگر 13 بيت دارد و اين يك بيت اضافي است:

در رقــص و حالــت آرد پيــران پارســا را گر مطــرب حريفــان ايــن پارســي بخواند

در اين نســخه غزل «روزگاريســت كه سوداي بتان دين منســت» (ورق 11) 10 بيت دارد و 
نسخه هاي چاپي ديگر 8 بيت هستند و اين ابيات در اين نسخه اضافي اند:

كار آن شــوخ ســيه چرده شــيرين منســترســم عاشق كشــي و شــيوه شــهر آشــوبي 

راهنمايش شده اين اشك چو پروين منستاز كــه دريا گــري آموخت خيــال تو مگر 

هم چنين غزل «دارم اميد عاطفتي از جناب دوست» (ورق 9) 10 بيت دارد و اين دو ابيات در 
چاپ هاي ديگر وجود ندارند:

”طوطي طبعم“ زعشق شــكر و بادام دوستواله و شيدا اســت دائم همچو بلبل در قفس 

واقف نشد كسي كه چه گويست و اين چه كويستســرها چو گــوي در ســر كوي تــو باختيم

(اين شعر در نسخه ى چاپي نذيري وجود دارد)
در اين نســخه ى خطي غزل «جز آستان توأم در جهان پناهي نيست» (ورق 29) 1 بيت دارد و 

در چاپ هاي ديگر اين ابيات نيامده اند:
دل گسســته عنــان را كــه رو براهي نيســت چــه هش گيري راهــش كنم چه چــاره برم  

گمــان گوشه نشــيني و تيــر آهــي نيســتعقاِب جور كشــاده اســت بال در همه شهر 



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم302

غــزل «واعظان كين جلوه در محــراب و منبر مي كنند» (ورق 39) داراي 10 بيت اســت. در 
نسخه ى نذيري اين غزل نيامده است و چاپ قزويني و خلخالي 8 بيت دارند كه اين دو ابيات در 

نسخه ى خطي اضافي اند:
او  درويشــان  كــه  خراباتــم  پيــر  گنــج را آز بي نيازي خاك بر ســر مي كنندبنــده 

كين هوسناكان دل و جان و جامي ديگر مي كنندخانــه خالي كن دال تا منزل ســلطان شــوي

هم چنين در اين نسخه ى غزل «بوي خوش تو هر كه زباد صبا شنيد» (ورق 57) 14 بيت دارد. 
و اين ابيات اضافي در چاپ هاي ديگر نيستند:
هر شــام گفــت و گوي مــن او صبا شــنيدهــر صبــح ماجــراي مــن و دل شــمال داد  

ســلطان شــنيده ام كــه حديــث گدا شــنيدنشــنيد هر چه گفتم و بگذشــت اين عجب 

غزل «خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد» (ورق 76) دو بيت اضافي دارد:
بســت  لبــم  شــيرين  بتــي  ايــزد  نباشــدبنــام  آذر  بتخانــه  در  كــه 
كانجــا عشــق  راه  راهيســت  نباشــدعجــب  ســر  كــش  كنــد  بــر  ســر  كســي 

همين طور غزل «نصيحتي كنمت بشنود بهانه مگير» (ورق 90) اين دو بيت اضافي دارد:

كــه نقــش خــال نــگارم نمــي رود زضميرگــرم چــو عود بــر آتــش نهيــه و نگذاري  

كــه شــعر حافظ مــا به شــعر خــواب ظهيرچه جامي گفته خواجو و شــعر مسلمانيست

غزل «به عزم تو به سحر گفتم استخاره كنم» (ورق 113) 12 بيت دارد كه چاپ هاي ديگر 9 
بيت دارد و اين سه بيت اضافي هستند:

مرا چــه فرض كه منع شــراب خــواره كنمنــه قاضي ام نه مشــايخ نه محتســب نــه فقيه 

رود توبــه  حديــث  بزنــم  گپــي  كنــماگــر  غــراره  بمــي  را  آن  بي طهارتــي  ز 
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همان به اســت كــه ميخانــه را اجــاره كنممــرا كه با تو تمنا اســت ســازد برگ معاش 
غزل «روزگاري شــد كه در ميخانه خدمت مي كنم» (ورق 173) داراي اين ســه بيت اضافي 

است:
اين غزل در نسخه ى چاپي نذيري نيامده است:

فــال فــردا مي زنم امــروز عشــرت مي كنملباش بعد كز حساب رو زحشرم باك نيست

چــون دعاي پادشــاه ملك و ملــت مي كنماز يميــن عرش آميــن مي كنــد روح االمين
التمــاس آســتان بوســي حضــرت مي كنمخســروا اميــد اوج جــاده دارم ازيــن قبــل

غزل « من آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم» (ورق 130) دو بيت اضافي دارد: 

مي روم تا مشــورت با شــاهد و ســاغر كنموقت گل گوئي شنو زاهد بچشم و جان ودل

تا نــه بينــم در دهان خــود كجا بــاور كنمدوش مي گفتنــد لعلــش قند مي بخشــد ولي 

عالوه بر اين، غزل هاي ديگر، ابيات اضافي دارند كه در نسخه هاي معتبر چاپي وجود ندارند. 
در اين نسخه، بعضي جاها آشكار مي شود كه كاتب نسخه در كتابت اشتباه كرده است. براى مثال 
اين مصرع در غزل «رايت سلطان  گل پيدا شد از طرف چمن» واژه ى رايت در نسخه هاي چاپي 

ديگر به صورت واژه ى»افسر» آمده است.
همين طور اين بيت «بيا كه در تن مرده روان درآيد باز.در آنكه دل در خسته روان درآيد باز»

در نسخ چاپي ديگر اين چنين آمده است:

بيــا كــه در تــن مــرده روان درآيــد بــازدر آكــه در دل خســته تــوان درآيــد بــاز 

هم چنين ترتيب مصراع هاي رباعي هم از نسخه هاي چاپي تفاوت دارد. براى مثال: 
در اين نسخه، بيت رباعي

بجمــالچــون جامه زتن بركشــد آن مســكين خال نــدار  خــود  نظيــر  كــه  ماهــي 
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است و در نسخه هاي چاپي ترتيب مصرع ها عوض شده است:

چــون جامه زتن بركشــد آن مســكين خالماهــي كه نظيــر خود نــدارد بجمال اســت

در بعضي قسمت ها كاتب در حاشيه ى غزليات، ابيات اضافي نوشته است. براى مثال:
در حاشــيه ى غزل «روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست» (ورق19ب) اين شش ابيات 

نوشته است كه غزل كامل است و در نسخه ى قزويني و خلخالي و استاد نذيري نيست:

زين فضل بين كه دائم در دل ويران ماســتمدتي شد كه آتش سوداي او در جان ماست
چشــمه مهر رخــش اندر دل حيران ماســتمــردم چشــمم بخونــاب جگر غرقنــد زان

نور حور عكســي زروي آن مه تابان ماســتآب حيوان قطــره از لعل همچون شــكرش 
بــر من اين معني ما زان ويم وي زان ماســتتا نفخــت فيه من روحي شــنيدم شــد يقين
محرم اين ســر معني دار علوي جان ماســتهــر فــرد را اطالعي نيســت بر اســرار غيب
دين مادر هر دو عالم صحبت جانان ماســتچند گويي اي مذكر شرح دين خاموش باش

در حاشيه ى غزل «المنه هللا كه در ميكده بازسست» (ورق 24 ب) اين مصرع نوشته است»
رخساره محمود و كف پاي اياز است.

ســر حاشــيه ى ورق 34 ب اين غزل كامل كه داراي 11 شعر است، نوشته است. اين غزل در 
چاپ هاي ديگرنيست.

الغيــاث جــان  مايــه  اي  الغيــاثالغيــاث  ايمــان  بــرد  زلفــت  كفــر 

تشــنگي از  لــب  ليســيم  همــي  الغيــاثمــا  حيــوان  آب  لبانــت  در 
تــو ديــدار  شــربت  شــد  كجــا  الغيــاثوه  هجــران  تلخــي  مي كشــد 
الغيــاث   بــاز  گريــه  غرق  در     خون     گشــته ايم خنــدان  پيوســته  تــو  لعــل 
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اجــل راه  از  تــو  شــوخ  الغيــاثغمــزه  پيــكان  دزديــده  مي زنــد 
تــو  مــژگان  نــاوك  و  خدنــگ  الغيــاثاز  جــان  در  افتــاده  زخمهــا 
مــرا  ســرگردان  كــرد  زلفــت  دو  الغيــاث چــون  گــردان  گــردون  گــردش 
فلــك  چــوگان  زخــم  از  گــوي  الغيــاث همچــو  غلطــان  گشــتيم  طــرف  هــر 
افتــاد  جانــم  در  تــو  زلــف  الغيــاث پيچــش  پيچــان  گشــت  تــن  رشــته 
كــرد بيمــار  مــرا  بيمــارت  الغيــاثچشــم  درمــاي  نيســت  لبانــت  جــز 

بكــش  را  حافــظ  زلــف  طنــاب  الغيــاث بــا  زنخــدان  چــاه  در  مانــده 
در ميان حاشــيه ى غزل «واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي كنند. (ورق 37ب) مصرعى 

نوشته است» اي گداي خانقه باز آ در دير مغان»
در ميان حاشــيه ى غزل «زهي خجســته زماني كه يار باز آيد» (ورق 56ب) اين مصرع نوشته 

است: «بدان هوس كه در اين ره گذر باز آيد»
بر حاشيه ى غزل «گفتند خاليق كه تو يوسف ثاني» (ورق 172ب) دو بيت نوشته شده است:

بروانــي گــر ســرو بمانــد قــد و رفتــار تو بــر پاي گذشــتي  ســرو  از  كــه  بخــرام 

را  خــود  غمديــده  حافــظ  مــراه  پيــش  كــز عشــق رخــت داد دل و ديــن و جوانياز 

در پايــان مي توان گفت كه اين نســخه ى خطي ديوان حافظ كــه در كتابخانه ى ندوه كلهنو 
نگهداري مي شــود، از لحاظ تعداد غــزل، مثنوي، قطعات و رباعيات بــا چاپ هاي ديگر ديوان 
حافظ تفاوت دارد و هر نوع ســخن در اين نســخه، بيش تر از ديگر چاپ هاي معتبر چاپ شــده 

است.
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